POPULAR COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Edifício  Conteúdo
 Alteração à Apólice nº 33/______
Proposta:
Entidade produtora:

Apólice:

Cliente:

Nº de Empréstimo:
Nº entidade produtora:

Agradecemos o total preenchimento da proposta

TOMADOR DE SEGURO / SEGURADO:
Nome:

Nome do Estabelecimento:

Morada:

e-mail:

Localidade:
Tel:

Código Postal:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Profissional de Seguros:

Tlm: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Não

|_|_|_|_|-|_|_|_|

Nº Contribuinte: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sim

DADOS DO CONTRATO – ATIVIDADE / LOCAL DE RISCO / INÍCIO DO SEGURO/ DURAÇÃO:
Atividade:

CAE:

(consultar listagem de atividades)

Local de Risco:
Localidade:

Código Postal:

Data início:

/

Transferência:

Duração  Por um ano e seguintes

/

|_|_|_|_|-|_|_|_|
Sim

Não

Ano de construção do edifício:

PROTEÇÕES:
Sistema de proteção contra incêndio

Sistemas Mecânicos de Proteção contra Roubo

CCR – Carretéis calibre reduzido c/ depósito de água exclusivo (mín 50m3)
RIA – Rede de incêndio armada com depósito de água exclusivo (mín 50m3)
Sistemas sprinklers com cobertura integral do estabelecimento
Sem sistema proteção

Fechadura alta segurança/Portas maciças com lagartas/Taipais fixos interiormente
Fechadura segurança/Estores de aço/Painéis com sistema de fecho acessível
Fechadura segurança/Grades/Painéis com sistema de fecho não acessível
Sem sistema de proteção

Lojas em Centros Comerciais
Loja em Centro Comercial sem montras diretas para a rua e vigilância 24h/dia
Loja em Centro Comercial com montra direta para a rua
Loja em Centro Comercial sem vigilância humana24h/dia
Não se encontra em Centro Comercial

Alarme total com ligação à central de segurança
Alarme total com ligação à central de segurança e vigilância humana
Alarme total sem ligação à central
COBERTURAS

 Cobertura base

(Incêndio, Raio e Explosão, Tempestades, Inundações, Danos por Água, Danos em instalações de gás, Choque ou Impacto de Veículos Terrestres e/ou Animais, Choque
ou Impacto de Objetos Sólidos procedentes do exterior, Queda de Aeronaves, Quebra e Queda de Antenas, Mastros e Instalações Solares, Derrame Acidental de Óleo, Derrame de Sistemas
Hidráulicos de Proteção Contra Incêndio, Demolição e Remoção de Escombros, Quebra de Vidros Fixos, Louça Sanitária e Pedras Mármores ou Similares, Danos em Bens do Senhorio, Privação
Temporária do Local Arrendado ou Ocupado, Desenhos e Documentos, Aluimento de Terras, Greves, Tumultos e Alteração da Ordem Pública, Responsabilidade Civil, Atos de Vandalismo ou
Maliciosos)

Coberturas facultativas:
Furto ou Roubo
Assistência ao estabelecimento
Roubo de Valores

Equipamento informático

Fenómenos Sísmicos

Combustão Espontânea

Avaria de Máquinas

Riscos Elétricos

Derrame Acidental
Quebra, Queda e Roubo de Antenas Via Sat.

Deterioração de produtos refrigerados
Prejuízos Indiretos ou
OBJETOS

Gastos Fixos (escolher só uma cobertura)

/ CAPITAIS SEGUROS / CREDOR HIPOTECÁRIO

Crédito Bancário

Não

Sim

Entidade

Edifício Valor Seguro:

€

(o valor deve corresponder ao custo de reconstrução)

Conteúdo
Mobiliário
Mercadorias e existências
Equipamento
Total

€ (custo de substituição pelo valor em novo)
€ (custo de aquisição por grosso, liquido de impostos como o IVA)
€ (custo de substituição pelo valor em novo)
€

Quebra, Queda e Roubo de Antenas

€

Combustão Espontânea

€

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR:
O edifício é histórico e/ou classificado como património nacional ou mundial?
O Tomador de Seguro tem outro seguro multirriscos na Popular Seguros?
O edifício está em mau estado de conservação?

Não

Não
Não

Sim
Sim

Sim

As canalizações de água ou as instalações elétricas não foram revistas nos últimos 30 anos e/ou apresentam sinais externos de degradação?

Não

O edifício fica localizado na proximidade de instalações industriais, comerciais ou de armazenamento de substâncias inflamáveis e/ou explosivos?
Tem antecedentes de sinistros no âmbito do seguro de incêndio e/ou multirriscos?
O Tomador de Seguro tem outro seguro que cobre o mesmo objeto seguro?

Não

Não

Sim
Não

Sim

Sim

Sim

PAGAMENTO DE PRÉMIOS / AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DIRETO:
Fracionamento 

Anual

Semestral

Trimestral

Mensal

Autorizo a Popular Seguros – Companhia de Seguros, S. A. a debitar a minha conta bancária NIB nº | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,
Banco
, Agência
, através do sistema de débitos diretos, pelas importâncias correspondentes ao prémio da apólice,
comprometendo-me a ter esta conta habilitada para o efeito.
Data:

/

/
(assinatura conforme B.I. / C.C.)

DECLARAÇÕES:
O Tomador de Seguro requer o estabelecimento do contrato e declara ter tomado conhecimento do conteúdo do Boletim Informativo e das Condições Gerais e Especiais, bem
como ter recebido exemplar dos referidos documentos. Mais declara que lhe foram facultadas todas as informações que necessitava para a sua compreensão, tendo ficado
esclarecido quanto à natureza do produto que vai subscrever. Os dados recolhidos nesta proposta são processados automaticamente e destinam-se à utilização nas relações
contratuais e comerciais com a Popular Seguros. Os interessados podem aceder à informação que lhes diga respeito, solicitando a sua correção, aditamento ou eliminação
mediante contacto pessoal ou por escrito, junto dos balcões da Popular Seguros.

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Tomador de Seguro / Segurado:
(conforme B.I. / C.C.)

A aceitação do risco definido nesta proposta está sujeita a análise por parte da Seguradora pelo que as condições do seguro serão as que daí resultem, nomeadamente o prémio
poderá ser diferente do que resultar da simulação. A proposta por si só, não assegura a cobertura dos riscos, sendo que esta apenas se verifica a partir do momento do
pagamento do prémio ou fração, nos termos do Artigo 6º do Decreto-Lei n.º 122/2005 de 29 de Julho.

Rua Ramalho Ortigão, nº 51
1099 – 090 Lisboa

Tel. +351 213 808 330
Fax +351 213 808 331

geral@popularseguros.pt
www.popularseguros.pt
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