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Corretor de seguros 

Identificação do Tomador 

Morada 

NIF Telefone 

Email 

Telemóvel 

Atividade 

Comércio Serviços Indústria 

Atividade 

Antiguidade da atividade: 

Morada do local de Risco: 

Localidade: 

Concelho: 

(Caso exista mais do que um local risco, preencher um questionário por local risco) 

Localização 

Zona Urbana Semiurbana 

Rural Industrial 

Comércio Fácil Difícil 
Muito 
Difícil 

Distância Bombeiros 
Inferior a 5 

km 
Entre 5 e 

10 km 
Superior a 

10 km 

Indicar atividades 
confinantes: 

Encontra-se a menos de 150 metros de cursos água? Sim Não 

Encontra-se em Local Isolado? Sim Não 

Encontra-se em Zona Florestal? Sim Não 

Credor Hipotecário (caso 
exista): 
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Coberturas Pretendidas 

Secção I - Danos Materiais Riscos Nomeados Extensão All-
Risks 

*Secção II - Perdas de Exploração Encargos Permanentes Lucro Bruto 

*Deve responder ao Anexo I

Secção III - Responsabilidade Civil
Extracontratual 

Limite de Indemnização 
de 150.000,00 € 

Limite de Indemnização 
de 250.000.00 € 

Secção I – Danos Materiais Capital 

Cobertura Base Capital seguro 

RF1 - Fenómenos Sísmicos Franquia: 2%  5% Capital seguro 

RF2 - Atos de Terrorismo  € 

RF3 - Riscos Elétricos - (1º Risco por defeito) Capital Próprio  € 

RF4 - Avaria de Máquinas incluindo Equipamento Eletrónico  € 

RF5 - Perda de Rendas  € 

RF6 - Deterioração de Bens Refrigerados (contratar RF4)  - Deve responder ao Anexo II  € 

RF7 - Dinheiro em Caixa, Cofre e em Trânsito  € 

RF8 - Infidelidade e desonestidade de empregados  € 

RF9 - Bens em Construção e/ou Montagem  € 

RF10 - Veículos Parqueados  € 

DF1 - Privação temporária de uso do local  € 

DF2 - Danos Estéticos  € 

DF3 - Custos de Retoma da atividade  € 

DF4 - Reabastecimento dos equipamentos de combate a incêndios  € 

DF5 - Vigilância do local  € 

DF6 - Horas Extraordinárias  € 

DF7 - Perda de Informação  € 

CE2 - Bens ao Ar Livre (bens devidamente embalados ou preparados para estar ao ar livre)  € 

CE3 - Equipamento Eletrónico fora do local de risco (Âmbito Territorial Europa)  € 

CE4 - Danos em Bens de Terceiros  € 

CE5 - Danos em Bens de Empregados  € 

CE6 - Bens do Segurado em Poder de Terceiros  € 

CE7 - Bens Temporariamente Deslocados  € 

CE8 - Danos em Jardins, Muros e Vedações  € 

CE11 - Atualização Convencionada de Capitais (valor por defeito 2%)  % 

CE12 - Inclusão de Novos Bens  % 
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Capitais dos Bens a Segurar 

Imóvel  € 

Equipamentos  € 

Mercadorias  € 

 € 

 € 

 € 

TOTAL  € 

Deseja contratar Valor de Substituição em Novo?  

Necessita de contratar a Atualização Convencionada de 
Capitais 

Sim (e os equipamentos Industriais 
Fixos estão valorizados dessa forma) 

Não 

Deseja contratar Stocks flutuantes? Sim Não 

Tipo e Características da Construção 

Área Coberta da Unidade a Segurar (m2): Área Total do Terreno (m2): 

Ano de Construção 

Sofreu Reconstrução? Sim Não Em que ano? 

Construção Antissísmica? Sim Não 

Estado de Conservação: Bom Razoável Mau 

Estrutura: 
Betão/ 

alvenaria 
Metálica Madeira 

Outros (especificar): 

Cobertura: Betão Telha Metálica 

Fibrocimento 
Painel 

Sandwich 

Separação Pisos: 
Betão/ 

alvenaria 
Metálica Madeira 

Outros (especificar): 

Existência de tetos falsos? Sim Não 

Tipo e Características da Construção 

Estado de Conservação: Bom Razoável Mau 

Existência de tetos falsos? Sim Não 

Postos de Transformação? Sim Não 

Caso Sim: Quantos? De que 
tipo? 

Óleo Onde 
estão 

localiz
ados? 

Interior 

Seco Exterior 

Gerador de emergência? Sim Não 

Para-raios? Sim Não 
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Instalações técnicas 

Existem Compressores? Sim Não 

Caso Sim: Quantos? Com que capacidade? 

Existem Caldeiras? Sim Não 

Caso Sim: Quantas? Que combustíveis utilizam? 

Depósitos a Gás? Sim Não 

Caso Sim: Quantos? Com que capacidade? 

Estufas/Fornos? Sim Não 

Caso Sim: Quantos? Que combustíveis utilizam? 

Ocupação/Equipamentos 

Limpeza/Arrumação: Bom Razoável Mau 

Aspiração centralizada? Sim Não 

Caso Sim: Ligado a todas 
as máquinas? 

Silo fora das instalações? 

Idade média do parque de Equipamentos: 

Idade Equipamento mais antigo: 

Manutenção Regular Equipamentos? Sim Não 

Armazenamento 

Possui líquidos combustíveis? Sim Não 

Caso Sim: Onde estão localizados? 

Matéria-Prima 

Quantidade Matéria-Prima: Elevada Média Pouca 

Como é armazenada: Granel Estante Pilha 

Principais Matérias-
Primas utilizadas: 

Produto acabado 

Quantidade Produto Acabado: Elevada Média Pouca 

Como é armazenada: Granel Estante Pilha 

Principais materiais de 
embalagem: 

Plástico Cartão 

Outro (Especifique) 

Medidas de prevenção/proteção 

Produto acabado 

Possui Extintores? Sim Não 

RIA - Rede de Incêndio Armada? Sim Não 
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Abastecimento de 
água: 

Depósito próprio Capacidade? 

Rede Pública 

SADI - Sistema Automático Deteção Incêndio Sim Não 

Cobertura? Parcial Em que 
zonas? 

Total 

Ligação aos Bombeiros Sim Não 

SAEI - Sistema Automático Extinção Incêndio Sim Não 

Cobertura? Parcial Em que 
zonas? 

Total 

Pessoas formadas e treinadas em combate a incêndios: Sim Não 

Roubo 

Alarme contra intrusão? Sim Não 

Cobertura Total? Sim Não 

Caso Sim: Ligado a central de empresa 
de segurança 

Ligado aos telemóveis da 
empresa 

Videovigilância? Sim Não 

Caso Sim, tem Cobertura Total? Sim Não 

Vigilância Humana? Sim Não 

Caso Sim, é Permanente? Sim Não 

Caso Sim: Feita por empresa de 
Segurança 

Feita por funcionários do 
Segurado 

Possui Cofre? Sim Não 

Caso Sim: Embutido  Monobloco 

Sinistralidade dos últimos 5 anos 

Ano Causa do Sinistro Valor do sinistro (€) 

 €

 €

 €

 €

 €
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Tratamento de dados 
pessoais – Política de 
privacidade Innovarisk 

Os dados pessoais recolhidos serão processados e armazenados informaticamente pela 
Innovarisk, atuando na sua condição de entidade encarregada do processamento da informação, 

que tratará os seus dados em nome e por conta do Segurador, e unicamente para os fins 
estabelecidos por este.  

Quaisquer omissões, inexatidões e falsidades, quer no que respeita a dados de fornecimento 
obrigatório, quer facultativo, são da sua inteira responsabilidade.  

Os dados podem ser utilizados para divulgação da nossa atividade e dos nossos produtos, sendo 
que, quanto a este caso, você nos tenha que autorizar expressamente. 

Assinale por favor aqui caso pretenda autorizar. 

O consentimento poderá a qualquer momento ser revogado mediante informação direta à 
Innovarisk.  

Tratamento de dados 
pessoais – Política de 
privacidade QBE Europe 

A sua informação pessoal  

Nós, QBE Europe precisamos do seu consentimento para usar dados sensíveis sobre si, aqueles 
que estarão relacionados com a sua cobertura de seguro.  

Não terá de nos dar o seu consentimento e dando-o poderá posteriormente retirá-lo a qualquer 
altura, enviando um email para dpo@uk.qbe.com (sem no entanto afetar todas as ações de 
processamento baseadas num consentimento prévio à retirada). Cumpre referir que se não nos der 
o seu consentimento, ou retirar o seu consentimento, isso poderá afetar a possibilidade de acionar
a cobertura da apólice da qual é beneficiário e poderá impedir a provisão de cobertura para si ou
para a gestão dos seus sinistros.

Dá-nos o seu consentimento? 

Sim  Não 

Dados de outras pessoas que nos são fornecidos 

Quando nos envia dados sobre outras pessoas, nós e o resto do mercado segurador também 
precisamos do consentimento do titular desses dados, sempre que se relacionem com a apólice. 
Temos de garantir que você obteve o consentimento dessas pessoas antes de nos enviar os dados 
pessoais das mesmas. 

Obteve o consentimento de cada uma das pessoas cuja informação necessitará de nos 
transmitir por estarem relacionados com a cobertura da apólice para que a possamos 
utilizar? 

Sim  Não 
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Declaração 

Por favor, leia cuidadosamente as informações que se seguem e assine no final. 

A cobertura do risco só terá início após confirmação formal por parte do Segurador. 
Tenha em conta que esta apólice funciona por ano e seguintes, que terá validade até que qualquer das partes a 
denuncie de acordo com o previsto nas Condições Gerais e Especiais ou por falta de pagamento de qualquer prémio 
por Si devido. 

Declaração inicial do risco Você declara que (a) este formulário foi preenchido após realização das averiguações apropriadas; 
(b) os seus conteúdos são verdadeiros e exatos e (c) todos os eventos e circunstâncias que possam
ser relevantes para a consideração da nossa proposta de seguro foram comunicados.
Se qualquer informação prestada neste questionário, ou anexos, sofrer alterações antes da data
de início da apólice para a qual este questionário se realizou, ou tiver conhecimento de novos
factos ou circunstâncias que possam afetar a cobertura de seguro, você deverá notificar a
Innovarisk, podendo a Seguradora modificar ou retirar a cobertura de seguro.

Você concorda que este formulário e toda a informação por si facultada seja incorporada no 
contrato de seguro e farão parte integrante do mesmo. 

Informação  
pré-contratual 

O Segurado reconhece expressamente que recebeu as Condições Gerais e Especiais, e que leu, 
examinou e compreendeu o conteúdo e o alcance de todas as cláusulas contidas nessas mesmas 
Condições. Por último, o Segurado reconhece expressamente ter recebido a informação relativa à 
legislação aplicável ao contrato de seguro, às diferentes instâncias de reclamação, bem como à 
identificação e ao estatuto legal do Segurador e do respetivo representante. 

Assinatura do Presidente, Diretor Geral ou equivalente Data 

Deverá ficar com uma cópia desta proposta em seu poder, para seu registo. 
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