QUESTIONÁRIO SOBRE O SEGURO DE DINHEIRO EM COFRES E EM
TRÂNSITO

1. Caixas e cofres fortes
a) Existem cofres ou caixas fortes nas instalações?
b) Estão equipados com
(i)
Fechadura rotativa com segredo?
(ii)
Com fechadura/relógio?
(iii)
Com gradeamento que fecha diariamente?
(c ) (i)
As paredes, ou chão tectos são de betão e forrados a aço?
(ii)
Qual a densidade das paredes?
(d) (i)
Indique o nome dos fabricantes da porta da caixa forte
(ii)
Indique o Tipo, idade e numero da referencia da porta
(iii)
As portas são feitas de material resistente a maçarico de arco
ou perfurador?
(iv)
Têm qualquer dispositivo anti explosivo, nas portas?

2) Cofres
a)
b)
c)

d)
e)

Existem cofres na instalações?
Estão equipados com fechaduras programáveis e um dispositivo que
volte a trancar de facto o cofre, caso a sua combinação seja forçada;
(i) Indique o nome do fabricante.
(ii) Indique o tipo, idade e referência
(iii) Os cofres tem fechaduras programáveis instalados?
(iv) As portas são de material resistente a maçarico de arco?
(v) Os cofres tem algum dispositivo anti-explosão, nas portas?
As bases dos cofres estão embutidas no chão ou alternativamente
pesam mais de 680 kgs vazio?
Idade dos cofres, marca, ano de fabrico e nome do fabricante.

Se as respostas a qualquer uma das perguntas acima fôr não, queira por
favor, descrever os métodos alternativos ou que tipo de protecção utilizada.
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3) Portas e janelas
a) As fechaduras instaladas nas portas são seguras?
b) As Janelas têm fechaduras seguras e estão protegidas com
gradeamento?

4) Alarmes
Existem alarmes contra roubos?
- Estão ligados a:
a) A Policia Central/Provincial?
b) A Esquadra da Policia?
c) Outros ( descreva)?
5) Guardas
- A Policia e/ou Empresa de protecção patrulha e inspecciona as
instalações?
a) Tem guardas armados?
b)Durante o dia?
c)Durante a noite?
- Estes guardas são:
a) da Policia e/ou Empresa de protecção?
6) Dinheiro em trânsito
A movimentação do dinheiro é normalmente feita em que tipo de carros?
Quem transporta o dinheiro?
Número de Guardas que acompanham o dinheiro por veiculo.
Os guardas estão armados?
Número de vezes por mês é efectuado o transporte de dinheiro.
Quais os trajectos normalmente utilizados para transportação dos valores.
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No que se refere a outros trânsitos:
a) Quantos mensageiros emprega?
b) Estes mensageiros são normalmente acompanhados pela Policia ou guarda
armado?
c)As movimentações do dinheiro são planificadas com intervalos irregulares
e fazem alteração de rotas?
d) E utilizado um transporte privado?
7)Valores a Segurar.
Dinheiro em transito
a) limite de valores a transportar/média ano
Dinheiro nas instalações
b) Indicar os montantes em:
- caixas/tesouraria
- cofres
- caixas fortes

8) Duração do seguro:
9)Inicio do Seguro:
10)- Que cobertura abaixo descritas pretende?
- Transporte
- Roubo
- Incêndio
- Fidelidade
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11) Historial de sinistros
a) Data de descoberta?
b) Local
c) Natureza do sinistro
d) Montante real estimado.
Queira por favor anexar detalhes complementares sobre as circunstâncias
envolvendo qualquer sinistro substancial e as medidas correctivas tomadas
para que não se repita.

Depois de lidas com a atenção as respostas que antecedem e que
servirão de base ao contrato, declaro as mesmas conforme com a
verdade e nada ter ocultado que possa induzir em erro a Seguradora na
apreciação dos riscos cujo seguro proponho.

Data

O Proponente

4

