
Carta de condução n.º Data da carta

Condutor habitual: 

Tomador do seguro Outro, por favor indique relação com o Tomador
(preenchimento obrigatório do quadro 2.1)

2. Identificação do Condutor Habitual (preenchimento obrigatório)
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Nacionalidade

Profissão Habilitações

NIF Cód. área

1. Identificação do Tomador do Seguro (preenchimento obrigatório)

Nome

Email @

Morada

Código postal Localidade

Telefone Telemóvel Fax:

_

Desconto comercial

N.º

Autorizado por (utilizador)%

idade idadeidade

Cliente nº. Cliente Associado MediadorApólice nº.

Alvo de MercadoÁrea ZurichGestor de rede comercial

Data de nascimento

Pessoa singular

Sexo

Estado civil

M

S D

F

C V Filhos S N

A A A A M M D D

A A A A M M D D

Seguro Novo Alteração Em caso de alteração preencher apenas o nº da apólice e os campos a alterar.

Data de entrada

C A R I M B O

Zurich Auto Coleção
Proposta de Seguro (preencher com maiúsculas)

Repartição

Documento identificação: NºBI CC

Ramo/Atividade

NIFData de constituição

Pessoa coletiva

CNP/CAE A A A A M M D D
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   Apoio ao Cliente: 213 816 780
*Custo por minuto de 0,308€ ( IVA incluído).

PedroBorralho
Máquina de escrever
Associaçao Carochas de Aveiro 

PedroBorralho
Máquina de escrever
PBSEGUROS

PedroBorralho
Máquina de escrever
---



Se sim, qual?

Se sim, qual?

Se sim, porque motivo?

N.º de apólice

Desde

Data Data Data

A A A A M M D D

A A A A M M D D A A A A M M D D A A A A M M D D

5. Caracterização do Risco (preenchimento obrigatório)

Proprietário Locatário Adquirente com reserva de propriedade Condutor habitual efetivo

Em que qualidade propõe o seguro?

Sofre de alguma deficiência?

O risco proposto está ou esteve seguro noutro Segurador?

O contrato já foi rescindido?

Histórico de sinistralidade

S N

S N

S N

N.º de sinistros nos últimos 5 anos?

Matrícula do veículo de utilização habitual / diária:

S N
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Sexo:

Morada

Código postal Localidade

Profissão

2.1. Dados do Condutor Habitual (preenchimento obrigatório se diferente do Tomador do Seguro)

M F

Nome

_

Nacionalidade Data de nascimento

RepartiçãoNIF

A A A A M M D D

3. Dados de Circulação (preenchimento obrigatório)

Circula com outros veículos?  Circula em zonas com acessos restritos? Circula em aeroportuários?S S S

S

N N N

NO concelho de circulação habitual é diferente da morada do condutor habitual?

Se sim, qual?

6. Informação relativa a Reboque / Caravana

Efetua serviço de reboque? Se sim, preencher o quadro seguinteS N

A A A A M M D D

A A A A M M D D

A A A A M M D D

A A A A M M D D

Categoria Matrícula Peso Bruto Valor SeguroMarca Data

Reboque Caravana

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

�

�

�

�

4. Identificação do Veículo Seguro (preenchimento obrigatório)

Tipo de combustível: Gasolina Gasóleo Gás Elétrico AbertoBi-fuel Fechado

Descapotável

Veículo para uso privado

Matrícula

Chassis n.º

Marca

Km's atuais

Cor

Modelo e versão

Lotação: N.º de portas Cilindrada

Ano/Mês construção

Média anual de Km's percorridos

Tem reserva de propriedade?

(Se sim, juntar cópia do documento comprovativo)

Se sim, indique a data

Credor hipotecário

KW

Peso Bruto

Potência

Tara

S NX

A A A A M M

A A A A M M D D

Data de aquisição do veículo A A A A M M D D



7. Coberturas e Capitais (preenchimento obrigatório)

7.1. Cobertura Base

7.2 Coberturas Opcionais

(Complementar à contratação da opção 8)

(Complementar  à contratação da opção 9)

1. Responsabilidade civil obrigatória

8. Danos próprios I (1)

9. Danos próprios II (1)

10. Danos próprios III (1)

3. Defesa e proteção jurídica

2. Assistência em viagem

4. Ocupantes  Todos os ocupantes

 Coleção

 Aide *

  8.1 Furto ou roubo

  9.1 Choque, colisão, capotamento,
  incêndio, raio e explosão e quebra
  de vidros

   10.1 Greves, tumultos e alterações da
   ordem pública

   10.2 Atos de terrorismo, vandalismo,
   maliciosos ou de sabotagem

  8.2 Riscos catastróficos da natureza

(1) Franquia obrigatória de 3%

2 Rodas Coleção

Ciclomotor de Coleção

Motociclo de Coleção

Ciclomotor de Coleção

Motociclo de Coleção

Ligeiro de Coleção

Ligeiro de Coleção

Coleção

* Subscrição obrigatória se o peso combinado do veículo rebocador + reboque ultrapassar os 3.500Kg.
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5. Responsabilidade civil facultativa

6. Responsabilidade civil vínculo
    familiar

7. Quebra de vidros

Selecione o regime de franquias a aplicar às coberturas da opção 8, 9 e 10:

Furto ou roubo

Riscos catastróficos da natureza

Choque, colisão, capotamento, incêndio, raio e explosão e quebra de vidros

Greves, tumultos e alterações da ordem pública

Atos de terrorismo, vandalismo, maliciosos ou de sabotagem

3%

Reboque ou

Caravana

Reboque ou

Caravana

X

Outro:

Outro:

Outro:

8. Franquias
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  4.1 Morte *

 4.2 Invalidez permanente *

4.3 Despesas de tratamento *

 7.500 € (mín.)

 15.000 € (mín.)

 750 € (mín.)

 50.000 € (máx.)

 50.000 € (máx.)

 5.000 € (máx.)

* Os limites mínimos e máximos para ciclomotores e motociclos são: coberturas 4.1 e 4.2 - 2.500€ (mín.) e 5.000€ (máx.); 
   cobertura 4.3 - 250€ (mín.) e 500€ (máx.)



9. Avaliação do Veículo (preenchimento obrigatório se escolhidas as opções de danos próprios / quebra de vidros)

9.1 Estado geral do Veículo Seguro

Estado geral do veículo:

Bom estado

Vistoriado por:

Assinatura do inspetor:

Outras informações:

Mau estado Vidros danificados? Tem outros danos? Se sim, indique quais:S SN N

Data A A A A M M D D
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9.2 Valor do Veículo Seguro

9.3 Outras Características do Veículo Seguro

10. Declarações Eventuais

Valor em novo do veículo:  Valor venal / comercial do veículo:

Descritivo de extras:

Marca Modelo Valor

 Valor total dos extras:

  Valor total seguro:

€

€

€

€

€

€

€

€

Carroçaria: Fibra de vidro Sintética Plástica

Pintura metalizada? Alarme? Recolhe em garagem? Sistema de imobilização / localização?S S S SN N N N

Outras informações:
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12. Início e Duração do Contrato 

“Salvo acordo escrito do Segurador, a cobertura dos riscos a que esta apólice se refere, apenas se verifica a partir do momento em que 
o prémio ou fração inicial for pago”.

   Ano e seguintes Temporário por               Termodias

Às              horas do dia             de                             de                             

   Vencimento

13. Forma de Pagamento

Anual Semestral  Trimestral          Mensal Único

A A A A M M D D A A A A M M D D

A A A AM M M M M M M M M

11. Autorização de Débito Direto SEPA
      SEPA Direct Debit Mandate

Número de Conta - IBAN

Identificação do cliente

Data de emissão

BIC SWIFT

Local de assinatura

Nome do credor  Zurich Insurance plc

Assinatura(s)

A A A A M M D D

Account number - IBAN

Creditor name Creditor identifier 

Client identification

SWIFT BIC

City or town in wich
  you are signing

P T 7 6 Z Z Z 1 0 1 0 9 2

Postal code - City 
Código postal - Cidade 

Country

Date

Signature(s)

Lisboa1 2 6 9 - 0 5 8 

Código de identificação do credor 

Nome da rua e número  Rua Barata Salgueiro, 41

País  Portugal

Pagamento recorrente           ou Pagamento pontual
Recurrent payment or One-off payment

Referência
da autorização (ADD):
Mandate reference

A preencher pelo credor | To be completed by the credor

Ao subscrever esta autorização, está a autorizar a Zurich Insurance plc a enviar instruções ao seu Banco para debitar a sua conta e o seu 

banco a debitar a sua conta. Os seus direitos incluem a possibilidade de exigir do seu banco o reembolso do montante debitado, nos 

termos e condições acordados com o seu banco. O reembolso deve ser solicitado até um prazo de oito semanas, a contar da data do débito 

na sua conta. Os seus direitos são explicados em declaração que pode obter no seu banco. Preencha por favor os seguintes campos: 

By signing this mandate form, you authorise the Zurich Insurance plc to send instructions to your bank to debit your account and your 

bank to debit your account. As part  of  your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of 

your agreement with your bank. A refond must be claimed within 8 weeks starting from   the date on which your account was 

debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. Please complete the following fields: 

Street name and number 
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14. Dados Pessoais e Declarações

Tomador do Seguro 

1.A Zurich Insurance Plc – Sucursal em Portugal, NIPC 980 420 636, (doravante designada por “Zurich”) com sede/morada na Rua 
Barata Salgueiro n.º 41, 1269-058 Lisboa, telefone 21 313 31 00 – www.zurich.com.pt – zurich.helppoint.portugal@zurich.com, na 
qualidade de Responsável pelo Tratamento, requer para estrito cumprimento do disposto em legislação comunitária e legislação nacional 
aplicável em matéria de proteção de dados, o consentimento livre e expresso nos seguintes termos:

1.1 Enquanto titular de dados pessoais autorizo o tratamento dos dados pessoais, recolhidos, através da presente proposta de seguro, 
pela Zurich para a finalidade de Marketing e Publicidade.

1.2 Enquanto titular dos dados concedo autorização à Zurich, para proceder ao tratamento de dados de saúde que se revelem 
necessários à execução do presente contrato (nomeadamente questionários clínicos, relatórios médicos, resultados de exames, entre 
outros), bem como à sua conservação até ao cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato. 

1.3 Enquanto titular dos dados concedo autorização à direção clínica da Zurich para obter informações clínicas (relatórios médicos, 
resultados de exames, consultas anteriores, etc.) junto de médicos, centros de saúde ou hospitais relacionados com a história clínica do 
titular dos dados pessoais.

A autorização para o tratamento dos dados de saúde prevista no ponto 1.2. poderá consubstanciar um requisito necessário à execução 
do contato de seguro. Nestes termos, a sua transmissão poderá constituir condição essencial e decisiva para a celebração do contrato de 
seguro entre as partes. 

2.O tomador do seguro declara ainda, para os devidos efeitos legais, que todos os dados pessoais de terceiros transmitidos à Zurich para 
o respetivo tratamento foram/são recolhidos no estrito cumprimento do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, tendo 
igualmente sido transmitido ao(s) referido(s) titular(es) de dados todas as informações relevantes nesta matéria em sede de proteção e 
dados.

3.A Zurich procederá ainda ao tratamento dos dados pessoais recolhidos através da presente proposta de seguro designadamente, 
nome, data nascimento, morada, NIF, cartão do cidadão/BI, telefone, email, profissão, NIB, doravante tratados em conjunto por “Dados 
Pessoais” para as seguintes finalidades: 

a) Gestão da relação contratual com o tomador do seguro, nomeadamente, mas não se limitando (i) a cobrança de prémios, (ii) análise, 
processamento e pagamento de sinistros, (iii) avaliação da qualidade do serviço, e (iv) resposta a reclamações;
b) Atividades de prevenção e controlo da fraude;
c) Prevenção e combate ao crime financeiro;
d) Avaliação / Reavaliação dos riscos cobertos;
e) Cumprimento de obrigações legais; 
f) Estatísticas internas de gestão; e
g) Processos judiciais.

4.O tratamento dos Dados Pessoais para as finalidades acima identificadas tem como fundamento (i) execução do contrato de seguro; (ii) 
o cumprimento de obrigações jurídicas; (iii) defesa de interesses legítimos prosseguidos pela Zurich (incluindo-se neste ponto 
nomeadamente as atividades de prevenção e controlo da fraude, as intervenções sem sede de processos judiciais nos quais a Zurich seja 
parte e as estatísticas internas de gestão).

5.Os Dados Pessoais recolhidos, para as finalidades referidas podem ser transferidos, sob o regime de absoluta confidencialidade, para os 
seguintes destinatários ou categorias de destinatários: empresas integrantes do grupo Zurich (i.e. empresas que sejam detidas 
maioritariamente, direta ou indiretamente pela Zurich Insurance Group Ltd); Organismos Públicos; Autoridades Reguladoras; Associação 
Portuguesa de Seguradores; Cosseguradores ou Resseguradores que, a cada momento, se encontrem vinculados às empresas do Grupo 
Zurich; Mediadores de Seguros Zurich; e Prestadores de Serviços vinculados à Zurich, designadamente rebocadores, peritos, prestadores 
de serviços médicos, entre outros.

6.Os Dados Pessoais podem ser transferidos para a Suíça país que, apesar de não fazer parte do EEE (Espaço Económico Europeu), 
oferece um nível adequado de proteção de dados não sendo necessárias salvaguardas adicionais. Caso os Dados Pessoais sejam 
transferidos para fora do EEE serão tratados de acordo com medidas de segurança apropriadas.

7.Os Titulares dos Dados podem ter acesso aos Dados Pessoais que lhe digam respeito ou solicitar a sua retificação, portabilidade (se 
tecnicamente possível) ou apagamento. Os Titulares dos Dados têm ainda direito a limitar o tratamento dos seus Dados Pessoais, bem 
como o direito de oposição ao seu tratamento. Os Titulares de Dados Pessoais têm direito a retirar, a qualquer altura, o consentimento 
para o tratamento dos seus dados. Não obstante, tal não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 
previamente dado.

8.Os contactos do Encarregado de Proteção de Dados são os seguintes: DPO@zurich.com, com morada na Rua Barata Salgueiro n.º 41, 
1269-058 Lisboa.

S

S

S

N

N

N



14. Dados Pessoais e Declarações (continuação)

9.Os Dados Pessoais recolhidos serão conservados durante e até ao termo: a) da finalidade que legitimou a recolha e o tratamento dos 
Dados Pessoais; b) até ao exercício de algum direito pelo Titular dos Dados, nomeadamente, no caso de retirada do consentimento; c) 
verificação de um prazo legal de conservação; d) prazo prescricional para o exercício de qualquer direito do titular dos dados.

10.O Titular dos Dados poderá apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados através do sítio da internet 
www.cnpd.pt ou para a seguinte morada: Avenida D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651 Lisboa.

Declarações 

Declaro que me foram dadas a conhecer, previamente à celebração do contrato, as informações pré-contratuais e condições gerais 
legalmente previstas, e tomo conhecimento que as mesmas se encontram ainda disponíveis, para consulta ou impressão no sítio da 
internet em zurich.com.pt.

Declaro ainda, que me foram prestados todos os esclarecimentos que solicitei e dadas a conhecer integralmente, de forma clara e em 
língua portuguesa todas as informações relativas às condições do contrato, de entre as quais âmbitos de cobertura, exclusões, períodos 
de carência e o meu dever de declarar o risco. 

Declaro conhecer o meu dever de declarar com exatidão todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente devo ter por 
significativas para a apreciação do risco pela Zurich, termos em que assumo responsabilidade por eventuais omissões, inexatidões e 
falsidades, quer no que respeita a dados de fornecimento obrigatório, quer facultativo, caso em que, nos termos da lei, a Zurich tem a 
faculdade de proceder à anulação, cessação ou propor a alteração do presente contrato. 

Declaro que ao comunicar o meu endereço de correio eletrónico (email), autorizo o envio da documentação contratual e legal por este 
meio, bem como o envio de documentação com fins publicitários de acordo com a autorização dada no ponto 1. Autorizo ainda - e 
em alternativa - a entrega da apólice e condições gerais, especiais e particulares em suporte eletrónico duradouro.

Observações

ATENÇÃO:

Declaro que recebi e compreendi as informações acima identificadas, bem como prestei as declarações acima expostas,

as quais representam a minha vontade expressa.

O Tomador do SeguroFeito em

A A A A M M D D

8.158.160,00 Euros 
Tel.: 21 313 31 00 - Fax: 21 313 31 11 - www.zurich.com.pt - zurich.helppoint.portugal@zurich.com
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