Seguro Acidentes de Trabalho
Seguro Novo

Alteração

Cliente Garantia: Não

Cód. Balcão / Funcion.

Sim

Mediador

Nº

Agente Cobrador

Nº
Moeda

Protocolo

Visto Aceitação

N.º Cliente

UCF =

USD

Data

Apólice Nº

Proposta Nº

Tomador de Seguro
Sexo: M

Nome
B. Identidade /

Local

Passaporte n.º

Data Nasc.
Data de Emissão

Tipo Pessoa: Singular

Profissão

Nacionalidade

F

Nº Contribuinte

Colectiva

Morada

CAE

Localidade

Caixa Postal

Telefone

Município

Província

Email

Fax

Cobrança
Forma de Pagamento:

Directo / Tesouraria

Fraccionamento: Anual

Banco

Agente

Semestral

Trimestral

Único

Duração do Seguro
Início

-

h

m

Ano e Seguintes

Temporário

Acerto Venc.

-

Termo

(Dia e Mês)

(Dias)

Antecedentes do Seguro
O presente risco está ou esteve seguro?

Não

Sim

Se SIM, qual seguradora?

Apólice está anulada?

Não

Sim

Qual o motivo?

Existem débitos por falta pagamento?

Não

Sim

Apólice Nº

Qualidade em que segura
Entidade Patronal

Conta Própria

Questionário
Descrição dos trabalhos efectuados / Actividade Económica:

Local de risco:

Tem execução de trabalhos no exterior? Não

A presente Proposta dá cobertura à totalidade dos trabalhadores ao seu serviço?
Modalidade de Seguro pretendida:

Prémio Fixo

Não

Sim

Quais?
Qual o Nº total de trabalhadores

Sim

Prémio Variável

NOTA: É obrigatório serem englobados no mesmo contrato de seguro todos os trabalhadores ao serviço de uma entidade, numa certa actividade económica ou na mesma unidade produtiva.

Para Seguros a Prémio Variável:
Qual o montante previsível de salários anuais incluindo o subsídio de férias, 13º mês e outras prestações ?

Paga subsídio de almoço?

Não

Sim

Juntar cópia da última folha de férias.

Se SIM, qual o valor por dia e trabalhador?

Modelo: 1001pp.AT.at.01 (simplificado)

NOTA: Entende-se por retribuição aquilo a que, nos termos do contrato, das normas a que o regem ou dos usos, o trabalhador tem direito como contrapartida do seu trabalho. Na contrapartida
do trabalho incluí-se a retribuição base e todas as prestações regulares e periódicas feitas, directa ou indirectamente, em dinheiro ou em espécie.
O Tomador de Seguro obriga-se a enviar à Garantia Seguros, regularmente, até ao 15º dia seguinte ao termo do período a que respeitem os duplicados ou fotocópias das folhas de férias.

Para Seguros a Prémio Fixo, preencher o quadro seguinte:

Retribuição: Horária

Diária

Semanal

Mensal

Nº Horas
(trabalho a tempo parcial)

Nomes

Profissão e Categoria

Dia

1

Sem. Mês

Salário Base

Aliment./Alojamento

Outras Retribuições

Riscos a Contratar: Seguro Completo

Seguro só pensões

Pretende a cobertura de Doenças Profissionais?

Não

Sim

Há deficientes por manifesta incapacidade física ou mental?

Não

Sim

Em caso afirmativo indique o(s) seu(s) nome(s) natureza e grau de incapacidade.

Entre os indivíduos a segurar há parentes seus?

Sim

Não

Em caso afirmativo indique nomes, salários, graus de parentesco e trabalhos que executam.

NOTAS: 1 - Está excluído do presente contrato, o Tomador de Seguro.
2 - O cônjuge, filhos, parentes ou afins em linha recta até ao 3º grau da linha colateral, assim como os Administradores e Gestores de quaisquer sociedades, só podem estar garantidos
quando mantiverem com o Tomador de Seguro um contrato de trabalho remunerado.

O pessoal a segurar faz uso ou está sujeito aos riscos provenientes do emprego de matérias explosivas, corrosivas, inflamáveis ou outras perigosas?

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Se SIM, Quais?
Qual o nº aproximado de trabalhadores que utilizam veículos motorizados de 2 rodas no trajecto de ida e regresso do trabalho?
Utiliza máquinas tipo industrial?

Não

Emprega Força Motriz?

Sim

Se SIM, quais?
Se SIM, que tipo?

Não

Sim

Tem serviço de transporte próprio? Não

Sim

Dá trabalho aos:

Feriados

Domingos

A empresa está regularmente constituída?

Não

Fora de horas normais
Tem escrita organizada?

Sim

São cumpridas todas as normas e regulamentos de segurança em vigor para a respectiva actividade?
Possui redes de protecção (só construção civil)? Não

Sim

Tem o segurado ao seu serviço a tempo inteiro, um técnico de prevenção e segurança, exclusivamente dedicado a essa função?
Em caso afirmativo, indique o seu nome:
A que distância se encontra um hospital, farmácia ou médico?
Observações:

Declarações
O Tomador de Seguro ao assinar esta proposta garante a exactidão das declarações, nada tendo omitido que possa induzir em erro na apreciação do risco cujo seguro propõe, tal como é sua
obrigação, ainda que esta tenha sido preenchida por terceiros e por si apenas assinada. Declara também que tomou conhecimentos da condições contratuais aplicáveis ao seguro proposto.
Os dados recolhidos serão processados e armazenados informaticamente e destinam-se à utilização nas relações contratuais com a Seguradora e seus sub-contratados. Os interessados podem
ter acesso à informação que lhes diga respeito, pedindo a sua correcção ou actualização junto da Seguradora.

(Esta Proposta deve ser carimbada e assinada pelo Tomador de seguro ou por quem legalmente o represente, conforme B.I.)

O Tomador de Seguro
Nome Mediador
Local

Data

Aprovado por

Rua Assalto de Moncada, nº 9, Luanda – Angola
Telefone: +(244) 935 728 882 Fax: +(244) 222 390 663
Email: geral@garantia.co.ao
N.º Contribuinte: 540.214.4621
.garantia.co.ao

2

Data

