
PROPOSTA DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA 
TRABALHADORES INDEPENDENTES

3. MEDIAÇÃO
Cobrador

Mediador

4. INÍCIO E DURAÇÃO DO CONTRATO

Data de Início: Data de Vencimento Temporário Data do Termo

Salvo se uma data posterior for indicada, o seguro produzirá efeitos a contar das 00:00 horas do dia seguinte ao da receção da proposta pelo segurador, mediante o pagamento do prémio inicial ou da sua primeira fração. 
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1.TOMADOR DO SEGURO/SEGURADO (preenchimento completo e obrigatório) 

CNP/CAE Data de Nascimento / Fundação

Nome Completo

Título / R. Social

Nacionalidade

Sexo Profissão / Atividade Perf. Nº Contribuinte Nº B.I. / Cartão Cidadão

1ª Data de Emissão

Carta de Condução

Nº
Morada

Cód. Postal

E-mail

País

Localidade

Telefone Telefax

Telemóvel

2. PAGAMENTO DOS PRÉMIOS  

Fracionamento:

Único

Semestral

Anual

Trimestral

Cobrança por débito em conta

7. QUESTIONÁRIO TÉCNICO

(Preencher Impresso Modelo nº 619)

O prémio total obtém-se acrescendo as taxas fiscais, parafiscais e de fracionamento, bem como o custo da apólice ou ata adicional ao
prémio comercial resultante da aplicação da taxa comercial ao capital a segurar.

O valor do prémio total informado pode divergir ligeiramente relativamente ao prémio a constar no aviso de cobrança.

A  falta de pagamento do prémio inicial determina a resolução automática do contrato a  partir da data da  sua  celebração. A falta de
pagamento de um prémio subsequente determina, na data do respectivo vencimento, a resolução automática da apólice, ou a sua não
renovação. O não pagamento de um prémio adicional resultante de uma modificação contratual determina a ineficácia da  alteração ou,
se tal não for possível, a resolução do contrato.

Atividades profissionais de cujo risco pretende ficar seguro:

Sim Não

0 0 01 1 2

Duração do seguro: Por 1 ano a continuar pelos seguintes 

Mensal

5. LOCAL DO RISCO

Concelho

(onde normalmente exerce a actividade)

Morada Localidade

6. COBERTURA

Acidentes de Trabalho

TaxaRemuneração anual a segurar (14 meses)*

001

Utiliza explosivos ou matérias explosivas? Especifique:

Emprega força motriz? Sim Não

No exercício da ou das atividades a segurar efectua deslocações?

Potência Quant.

a) Quais os meios de transporte que utiliza para deslocações nacionais?

b) Quais os meios de transporte que utiliza para deslocações internacionais?

Pretende garantir o Repatriamento?

Trabalha para alguma entidade patronal?

Sim Não

* A remuneração anual a segurar tem de ser no mínimo igual ao SMN x 14 meses

Tipo de máquina

Sim Não Qual? Que funções exerce:

Está ao abrigo de seguros de Acidentes de Trabalho? Sim Não Em que Companhia?

Sofre de alguma doença suscetível de determinar acidente, de agravar as suas 
consequências ou demorar a cura? Sim Não

Especifique:

Sim Não



Os dados recolhidos são processados e armazenados informaticamente e destinam-se às relações contratuais com a Lusitania, seus subcontratados e empresas com as quais tenha uma parceria comercial estabelecida. Os dados
poderão ser fornecidos às autoridades judiciais ou administrativas em cumprimento de obrigação legal a cargo da Lusitania.

As omissões, inexatidões e falsidades, quer no que respeita ao fornecimento obrigatório, quer facultativo, são da responsabili dade do tomador do seguro.

Os interessados podem ter acesso às informações que lhes digam respeito, solicitando a sua correção, aditamento ou eliminação, mediante contacto direto ou por escrito, junto do segurador.

Autorizo a Lusitania a proceder à recolha de dados pessoais complementares junto de Organismos Públicos, empresas especializadas e outras entidades económicas, tendo em vista a confirmação ou complemento dos elementos
recolhidos, necessários à gestão da relação contratual. Autorizo igualmente a consulta dos dados pessoais disponibilizados, sob regime de confidencialidade, às empresas que integrem o respetivo Grupo Económico, desde que
compatível com a finalidade de recolha dos mesmos.  

Não autorizo a Lusitania a fornecer dados pessoais disponibilizados, sob regime de absoluta confidencialidade, a qualquer outro tipo de empresas que não as acimas mencionadas e para fins não compatíveis com a finalidade 
de recolha dos mesmos.

8. QUESTIONÁRIO

O risco proposto está seguro por outro(s) Segurador(es)? NãoSim Quais? Nº Apólice(s)

Este seguro corresponde a uma transferência? NãoSim

Registaram-se sinistros nos últimos 5 anos? NãoSim

Data de anulação na congénere / /

Data do último sinistro / /

Motivo da anulação

9. OUTRAS INFORMAÇÕES COM INFLUÊNCIA NA CARATERIZAÇÃO DO RISCO

O tomador do seguro ou o segurado obrigam-se  a prestar toda a informação necessária à adequada avaliação do risco, mesmo que não expressamente questionada nesta proposta sob pena de incorrerem nas consequências
Tratando-se de omissão ou inexatidão dolosas, o contrato será anulado e os sinistros recusados. Em caso de omissão ou inexatidão negligentes, o contrato será alterado

e os sinistros cobertos na proporção da diferença entre o prémio pago e o que seria devido se o facto omitido ou declarado inexatamente fosse conhecido, sem prejuízo da possibilidade do segurador poder anular o contrato quando
se demonstre que, em caso algum, o teria celebrado se tivesse conhecido o facto omitido ou inexato. 

Declaro que as informações prestadas são exatas e verdadeiras e que tomei conhecimento das Condições Gerais e Especiais aplicáveis a este contrato e ter sido informado sobre as condições do

seguro, nomeadamente quanto ao âmbito do risco, exclusões e limitações das coberturas e recebido, em geral, todos os esclarecimentos legalmente exigíveis (Artº 18º do DL 72/2008, 16 de abril) e

constantes desta proposta e da nota informativa anexa.

Declaro também aceitar a entrega das Condições Gerais e Especiais aplicáveis ao contrato no sítio da Lusitania na Internet indicado nas Condições Particulares.

O Proponente

Nenhum contrato se torna efetivo antes da aceitação do segurador
, / /

10. OUTRAS DECLARAÇÕES

previstas nos  Artºs  25º e 26º do DL 72/2008 de 16 de abril. 

Valor?

7. QUESTIONÁRIO TÉCNICO (Continuação)

As funções indicadas são exercidas em:

a) Escritório, estabelecimento ou armazém comercial?

Utiliza:

a) Veículo motorizado de duas rodas?

Está junto de ou em contacto com substâncias explosivas?

SIM NÃO

b) Fábrica, estaleiro, oficina ou outro estabelecimento industrial?

c) Andaimes, minas, pedreiras, poços, pontes, telhados ou similares?

Exerce funções, essencialmente de gabinete?

Executa trabalhos com ferramentas?

b) Trator?

c) Aeronaves não comerciais?




