Questionário/Proposta para o
Seguro de Construção/Montagem
1.

Título da
Obra/Projecto
(Se o Projecto tiver várias
secções, especificar a(s)
secções a segurar)

2.

Local das obras
País/ Estado
Cidade/Bairro

3. Nome e endereço do
Dono da Obra

4. Nome(s) e endereço(s)
do(s) Empreiteiro(s)
Principais

5. Nome(s) e endereço(s)
do(s) Sub-Empreiteiro(s)

6. Nome e endereço do
Engenheiro Consultor

7. Descrição da Obra
(fornecer informações
1
técnicas detalhadas )

2

1

Se for necessário numa folha separada
Se for necessário usar folha anexa para portos, cais, túneis, galerias, barragens, estradas, aeroportos, instalações ferroviárias,
esgotos e sistemas de abastecimento de água e pontes, ver os respectivos questionários adicionais.
2

7.1 Tipo de fundação e
profundidade máxima de
escavação

7.2 Método de construção

7.3 Materiais de
construção

8.

9.

Experiência do
Empreiteiro em obras
similares ou neste
método de construção
Período do Seguro

10. Quais os trabalhos
que serão realizados
pelos SubEmpreiteiros?

x sim

 não

11. Riscos Especiais

Incêndio, Explosão

sim

 não

Cheias, Inundação

sim

 não

Desmoronamentos de Terras, Tempestades, ciclones

sim

 não

Trabalhos de explosão

sim

 não

Erupção vulcânica, Tsunami

sim

 não

Foram registrados terremotos nesta região?

sim

 não

Outros

Se sim, por favor indicar a intensidade (Mercalli)

magnitude (Richter)

No desenho da obra foram levadas em conta as normas
anti-sísmicas vigentes?
As medidas de segurança projectadas são mais estritas
do que as exigidas pelas normas vigentes?
12. Detalhes do Subsolo

 Rocha

 Saibro/cascalho

x sim

não

sim

 Areia

 não

 Argila

 Aterros

Subsolo com outras condições:
sim

Há falhas geológicas nas proximidades?
13. Nível de Água no solo

(ft)

14. Rio, lago, mar, etc.
(mais próximo)

Nome

não

Distância
Nível d’água

Mínimo:

Médio:

Máximo:

, já registrado

Data
15. Dados meteorológicos Temporada de chuva:

De: Novembro

à: Abril

Precipitações máximas (mm):
(in)
Risco de tempestade:

Hora:

Dia:

 Baixo

 x Moderado

16. Deseja incluir gastos
Adicionais por horas
extras, trabalho nocturno,
trabalho em dias feriados?

sim

x não

17. Deseja incluir a
cobertura de
Responsabilidade
Civil?

x sim

O empreiteiro considerou
a contratação de uma
Apólice de
Responsabilidade Civil
individual?

sim

Limite de indemnização:
não

 não

Limite de indemnização:

Mês:
 Alto

18. Detalhes de edifícios/
Propriedades Existentes
ou vizinhas que possam
ser afectadas pelas Obras,
(por exemplo, escavações,
pilares, estacas, vibrações,
rebaixamento do nível de
Água, etc).

19. Existem edifícios e/ou
estruturas na/ou adjacente
à obra, ou Propriedades
mantidas sob guarda,
controle e custódia do
Dono da Obra e/ou
Empreiteiro, e/ou devam
ser seguradas contra
qualquer dano como
consequência directa ou
indirecta dos trabalhos de
construção?

sim

x não

Limite de indemnização:
Descrição exacta das edificações/obras:

20. Queiram Indicar os valores que serão segurados e/ou os limites de indemnização requeridos

Secção 1 – Danos
Materiais

Itens a serem seguros

Valores a segurar

1. Obras civis (Trabalhos definitivos e
temporários, incluindo todos os materiais
utilizados nos mesmos)
1.1 Valor do Contrato de construção
1.2 Materiais ou Itens fornecidos pelo(s) Dono(s)
da Obra
2. Equipamento de Construção e instalações no
Local das obras
3. Maquinas de Construção (anexar uma Lista)
4. Custo de Remoção de Escombros
TOTAL À SEGURAR

RISCOS ESPECIAIS A SEREM SEGURADOS

LIMITE DE INDENIZAÇÃO

Terremoto, Erupção vulcânica, Tsunami
Tempestade, Ciclone, Cheias, Inundação,
Desmoronamento de Terras
Outros:

3

Limite de indemnização por dano e/ou série de sinistros resultantes de um mesmo evento

3

Secção 2 – Responsabilidade Civil
Itens segurados
1.

Limite de Indenização

4

Danos pessoais

1.1. Para uma pessoa
1.2. Total
2.

Danos materiais

Limite de indemnização total pela Secção 2

4

Limite de indemnização por acidente ou série de acidentes resultantes de um mesmo evento

ANEXOS
Queiram por favor fornecer a seguinte documentação referente ao Projecto que fará parte integrante deste Questionário e Proposta:
1- Planta de Localização e Desenho
2 - Descrição das Obras (Memória descritiva)
3 - Programa de Construção e Legenda ( Cronograma dos Trabalhos)
4 - Distribuição de Custos por Itens

DECLARAÇÃO

Declaramos que as informações feitas por Nós neste Questionário e Proposta estão completas e são verdadeiras de acordo com o
nosso conhecimento e convicção e, por isso concordamos que este Questionário e Proposta sejam a base e façam parte integrante de
qualquer Apólice ou Apólices emitidas em relação com o Risco ou Riscos acima referidos. Concorda-se que a Seguradora é
responsável de acordo com os Termos da Apólice apenas, e que o Proponente não submeterá nenhuma outra Reclamação de
qualquer natureza.

O Proponente obriga-se a informar a Seguradora de toda e qualquer alteração pela qual o Risco seja aumentado, e à Seguradora
reserva-se o direito de modificar qualquer Cotação dada, a luz dessa alteração.

A Seguradora compromete-se a manter a informação contida nesta, em segredo absoluto.

Preenchido em : _________________

Data : _________________

Assinatura : _________________________________

