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808 29 39 49
fidelidade.pt

Linha de Apoio ao Cliente
T. 808 29 39 49 • E. apoiocliente@fidelidade.pt
Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h às 23h
e Sábados das 8h às 20h.

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa
Sede: Largo do Calhariz, 30 • 1249-001 Lisboa - Portugal
Capital Social 457 380 000 € • www.fidelidade.pt

ANEXO À PROPOSTA DE SEGURO 
FIDELIDADE CASA
SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA
MULTIRRISCOS HABITAÇÃO

PROTEÇÃO DE BENS

  SEGURO NOVO  

  ALTERAÇÃO À APÓLICE Nº  

AGÊNCIA/AGENTE Nº         

CONTA COBRANÇA Nº     

Se é ou já foi Cliente da Fidelidade indique um dos seguintes elementos:

 Nº CLIENTE  

RAMO/APÓLICE:  

PREENCHER A CANETA PRETA

1. TOMADOR DO SEGURO

NOME 

MORADA 

LOCALIDADE                  CÓDIGO POSTAL    —                         

TELEFONE       TELEMÓVEL       E-MAIL                           

TIPO DE CLIENTE            PESSOA SINGULAR           PESSOA COLECTIVA                                   DATA DE NASCIMENTO/CONSTITUIÇÃO PESSOA COLETIVA  

Nº  DE CONTRIBUINTE                                                                                CAE (CÓDIGO ATIVIDADE ECONÓMICA)   
 

QUALIDADE EM QUE CONTRATA O SEGURO:    PROPRIETÁRIO    ARRENDATÁRIO    USUFRUTUÁRIO    PROCURADOR    OUTRA, ESPECIFIQUE:                

D D M M A A A A

NOME 

MORADA 

LOCALIDADE                  CÓDIGO POSTAL    —                         

TELEFONE       TELEMÓVEL       E-MAIL                           

TIPO DE CLIENTE            PESSOA SINGULAR           PESSOA COLECTIVA                                   DATA DE NASCIMENTO/CONSTITUIÇÃO PESSOA COLETIVA  

Nº  DE CONTRIBUINTE                                                                                CAE (CÓDIGO ATIVIDADE ECONÓMICA)   
 

D D M M A A A A

2. SEGURADO (PREENCHA SE DIFERENTE DO TOMADOR DO SEGURO)

DATA INÍCIO DO SEGURO / ALTERAÇÃO                     HORA INÍCIO DO RISCO    :                   

DURAÇÃO DO SEGURO     ANO E SEGUINTES    TEMPORÁRIO    SE TEMPORÁRIO, INDIQUE: DATA TERMO   

D D M M A A A A

D D M M A A A A

3. DADOS DA APÓLICE

H H M M

4. PLANO A CONTRATAR, COBERTURAS ADICIONAIS E EXTENSÕES DE COBERTURA
PLANO A CONTRATAR

COBERTURAS  CASA 1  CASA 2  CASA 3

INCÊNDIO, AÇÃO MECÂNICA DE QUEDA DE RAIO E EXPLOSÃO √ √ √
TEMPESTADES √ √ √
INUNDAÇÕES √ √ √
ALUIMENTO DE TERRAS - √ √
FURTO QUALIFICADO OU ROUBO √ √ √
IMPACTO DE VEÍCULOS TERRESTRES √ √ √
QUEDA DE AERONAVES √ √ √
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - DANOS CAUSADOS P/ BENS SEGUROS √ √ √
DANOS AOS BENS SEGUROS POR ROTURA DE CANALIZAÇÕES - √ √
DERRAME ACIDENTAL DE INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - √ √
DERRAME ACIDENTAL DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - √ √
GREVES TUMULTOS E ALTERAÇÕES DE ORDEM PÚBLICA - √ √
ATOS DE VANDALISMO - √ √
QUEBRA E QUEDA DE ANTENAS - √ √
QUEBRA E QUEDA DE PAINÉIS SOLARES - √ √
HONORÁRIOS DE TÉCNICOS - - √
RISCOS ELÉTRICOS (1º RISCO) - - √

FRANQUIA (1) SEM FRANQUIA  SEM FRANQUIA

 150 €

(1) FRANQUIA POR SINISTRO. SEM PREJUÍZO DA FRANQUIA DA COBERTURA DE FENÓMENOS SÍSMICOS.

A ACEITAÇÃO DO SEGURO ESTÁ DEPENDENTE DO TOTAL PREENCHIMENTO DESTE 
DOCUMENTO E DA ASSINATURA DO TOMADOR DE SEGURO E DO SEGURADO OU 
REPRESENTANTE LEGAL.
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4. PLANO A CONTRATAR, COBERTURAS ADICIONAIS E EXTENSÕES DE COBERTURA (CONTINUAÇÃO)

COBERTURAS ADICIONAIS

COBERTURAS VALORES A SEGURAR CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

 DANOS AOS BENS SEGUROS POR ROTURA DE CANALIZAÇÕES - CONTRATÁVEL NO PLANO CASA 1

 RISCOS ELÉTRICOS (1º RISCO) - CONTRATÁVEL NO PLANO CASA 2

 ATOS DE TERRORISMO - CONTRATÁVEL NO PLANO CASA 2 
E CASA 3

 FENÓMENOS SÍSMICOS
% DE CAPITAL A CARGO DO SEGURADOR:  70%   80%  90%   100%

FRANQUIA SOBRE O CAPITAL SEGURO:   5%   10%  

CONTRATÁVEL EM TODOS OS 
PLANOS

EXTENSÕES DE COBERTURA

COBERTURAS VALOR A SEGURAR (CAPITAL DA EXTENSÃO) CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

 RISCOS ELÉTRICOS (1º RISCO) €, CONTRATÁVEL NO PLANO CASA 2 
E CASA 3

5. BENS E VALORES A SEGURAR
SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (1)

MARCA/FORNECEDOR TIPO VALOR A SEGURAR

 SOLARES

 TÉRMICOS   €,

 FOTOVOLTAICOS   €,

 TERMODINÂMICOS      €,

 EÓLICOS AEROGERADORES €,

 OUTRO, ESPECIFIQUE: €,

TOTAL €,

TIPO ONDE ESTÃO INSTALADOS?

SOLARES

 TELHADO                                                                                                   

 TORRE                                                                                                        

 ESTRUTURA ASSENTE NO CHÃO                                                                   

EÓLICOS

 TELHADO                                                                                                

 TORRE                                                                                                

 OUTRO, ESPECIFIQUE:                                                                           

OUTRO

 TELHADO                                                                                            

 TORRE                                                                                                

 ESTRUTURA ASSENTE NO CHÃO                                                               

(1)  ANEXAR FACTURA OU NOTA DESCRITIVA DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA.

6. QUESTIONÁRIO

NOS ÚLTIMOS 3 ANOS OCORREU ALGUM SINISTRO ENQUADRÁVEL NUMA DAS COBERTURAS ABAIXO? 

   NÃO         SIM, ESPECIFIQUE:   

ANO(S) DO(S) 
SINISTRO(S)

VALOR(ES) APROXIMADO(S) DOS 
PREJUÍZOS

   INCÊNDIO, AÇÃO MECÂNICA DE QUEDA DE RAIO E EXPLOSÃO €,

   TEMPESTADES €,

   DANOS AOS BENS SEGUROS POR ROTURA DE CANALIZAÇÕES €,

   INUNDAÇÕES €,

   FURTO OU ROUBO €,

   ATOS DE VANDALISMO €,

   RISCOS ELÉTRICOS €,

7. OUTROS SEGUROS 

O RISCO PROPOSTO ESTÁ SEGURO?    NÃO      SIM     

EM CASO AFIRMATIVO INDIQUE:   SEGURADOR                                                   Nº APÓLICE        CAPITAL  €,
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8. OUTRAS DECLARAÇÕES/INFORMAÇÕES QUE PODEM INFLUIR NA ACEITAÇÃO DO SEGURO OU FIXAÇÃO DO RESPETIVO PRÉMIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - INFORMAÇÕES

1.  Os Dados Pessoais facultados no presente documento, bem como os demais dados pessoais que tenham sido ou venham a ser fornecidos ao Segurador em qualquer outro suporte, diretamente 
ou por intermédio de outrem, ou que tenham sido gerados pelo Segurador, quer no âmbito de contactos prévios quer na celebração, execução, renovação ou cessação do contrato ou operação 
de seguro ou que tenham resultado das mesmas e respeitantes quer a tomadores de seguro, segurados, beneficiários ou seus representantes e ainda a sinistrados ou a terceiros e seus 
representantes, doravante “Dados Pessoais”, serão tratados pelo Segurador, entidade responsável pelo tratamento dos dados, para as finalidades enumeradas no ponto 3, abaixo.

  O Segurador poderá proceder à recolha de informação respeitante ao titular que seja relevante para a avaliação do risco a segurar e fixação das condições contratuais do seguro, junto de fontes 
acessíveis ao público, organismos públicos, associações do setor ou empresas especializadas, para complementar ou confirmar a informação facultada pelo titular, no âmbito da finalidade de 
gestão da relação pré-contratual e contratual de seguro.

  Nos contactos telefónicos estabelecidos entre o titular dos dados e o Segurador, no âmbito da atividade que desenvolve, o Segurador procede à gravação das chamadas, mediante prévia 
informação ao titular dos dados e com o seu consentimento, para gestão da relação pré-contratual e contratual, designadamente, como meio de prova de informações ou instruções 
transmitidas e, bem assim, para melhoria dos serviços oferecidos ou contratados e, ainda, para controlo da qualidade dos mesmos. As gravações de chamadas serão conservadas pelo 
Segurador pelos períodos indicados nas deliberações da Comissão Nacional de Proteção de Dados que definem os princípios aplicáveis ao tratamento de dados de gravação de chamadas, 
nomeadamente, a Deliberação n.º 1039/2017.

2.  O Encarregado de Proteção de Dados Pessoais designado pelo Segurador pode ser contactado, por escrito, para:
 - Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais - Largo Calhariz 30, 1200-086 Lisboa;
 - epdp@fidelidade.pt .

3.  Os Dados Pessoais serão conservados pelo Segurador pelo período de duração da relação contratual e até ao decurso do prazo legal de prescrição das obrigações emergentes do contrato de 
seguro, atendendo aos prazos também a seguir indicados, sem prejuízo do dever de manutenção dos Dados Pessoais necessários à invocação da prescrição após o decurso do prazo da mesma. 

Finalidade Fundamento de Licitude Prazo de Conservação

Gestão da relação pré-contratual e contratual de seguro, 
incluindo controlo da qualidade dos serviços prestados

Diligências Pré-Contratuais e  Contratuais

Interesse legítimo do responsável pelo tratamento de 
avaliação de riscos propostos e de nível de qualidade do 
serviço

Até decurso do prazo legal de prescrição de todas as 
obrigações emergentes do contrato de seguro após o 
termo deste

Desenvolvimento e Customização (Personalização) de 
Produtos

Interesse legítimo de desenvolvimento de atividade do 
responsável pelo tratamento

Até ao termo de um ano sobre o final da relação contratual

Marketing Consentimento Até ao termo de um ano sobre o final da relação contratual

Cumprimento de Obrigações Legais, incluindo perante 
Autoridades (designadamente supervisoras, regulatórios, 
fiscais), controlo de gestão e ações de prevenção e 
combate à fraude

Cumprimento de obrigação jurídica

Interesses legítimos de controlo da atividade do 
responsável pelo tratamento, incluindo prevenção de 
perdas por fraude

Para declaração, exercício ou defesa de direitos em 
processo judicial

Prazo legal aplicável em cada momento para cada 
Obrigação Legal a cumprir

Até ao decurso do prazo de prescrição ou caducidade para 
o exercício de direitos

9. TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
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4.  Os Dados Pessoais poderão ser tratados por outras entidades a quem o Segurador tenha subcontratado o seu processamento e bem assim pelos seus resseguradores e co-seguradores. 
Os Dados Pessoais poderão, ainda, ser tratados por outros seguradores no quadro da regularização de sinistros.

  Para efeitos das finalidades descritas e em cumprimento de obrigação legal, os Dados Pessoais poderão ser transmitidos a autoridades judiciais, administrativas, de supervisão ou regulatórias, 
e ainda às entidades, nomeadamente de tipo associativo, como seja a Associação Portuguesa de Seguradores, que enquadrem ou realizem, licitamente, ações de compilação de dados, ações 
de prevenção e combate à fraude, estudos de mercado ou estudos estatísticos ou técnico-atuariais.

5. O titular dos Dados Pessoais tem direito a solicitar ao Segurador, mediante pedido escrito dirigido ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais:
 - O acesso, nos termos e condições legalmente previstos, aos Dados Pessoais que lhe digam respeito e que sejam objeto de tratamento pelo Segurador;
 - A correção ou atualização de Dados Pessoais inexatos ou desatualizados que lhe respeitem;
 - O tratamento de Dados Pessoais em falta quando aqueles se mostrem incompletos;
 - O apagamento, nos casos especificamente previstos na lei, de Dados Pessoais que lhe digam respeito;
 - A limitação, verificadas as condições previstas na lei, do tratamento de Dados Pessoais no que lhe diga respeito.
 Mediante pedido escrito, dirigido ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais, o titular dos Dados Pessoais tem, ainda, direito a:
 - Retirar o consentimento prestado, quando o tratamento de dados se fundar, apenas, em consentimento;
 - Opor-se ao tratamento por motivos relacionados com a sua situação particular, quando o tratamento de dados se fundar em interesse legítimo do responsável pelo tratamento;
 -  Receber do Segurador, em formato digital de uso corrente e leitura automática, os Dados Pessoais que lhe digam respeito e que tenham sido, por si, fornecidos, tratados por meios 

automatizados com fundamento:
  (a) em consentimento prestado pelo titular dos dados ou,
  (b) em contrato celebrado,
  podendo solicitar, por escrito, a respetiva transmissão diretamente para outro responsável, sempre que tal se mostre tecnicamente possível.
  O titular dos Dados Pessoais pode, ainda, solicitar, ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais, informação mais detalhada, designadamente sobre as finalidades, fundamentos de licitude 

e prazos de conservação e, bem assim, apresentar-lhe reclamações sobre o modo como os seus Dados Pessoais são tratados, sem prejuízo de o poder fazer, também, junto da Autoridade 
competente.

6.  O fornecimento, ao Segurador, dos Dados Pessoais a que se reporta a presente informação, para além de decorrer do cumprimento de obrigações legais, constitui requisito necessário para as 
diligências pré-contratuais e, bem assim, para a celebração do contrato de seguro e sua execução, pelo que, na eventualidade de os mesmos não serem facultados ao Segurador, o contrato não 
poderá ser por este aceite.

7.  No âmbito dos processos de subscrição e renovação de contratos ou operações de seguro o Segurador poderá recorrer a soluções de tomada de decisão por meios automatizados que se 
mostram necessários para a celebração e execução do contrato ou operação de seguro respetivos, com recurso à informação, respeitante ao tomador do seguro ou segurados, obtida no quadro 
da gestão da relação contratual ou pré-contratual das quais poderá decorrer tomada de decisões em matéria de condições contratuais aplicáveis na subscrição ou renovação. O titular dos 
Dados Pessoais pode, ainda, solicitar, ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais, informação mais detalhada sobre a lógica subjacente aos processos em causa, no quadro da subscrição 
e renovação de contratos, nomeadamente, sobre a informação tida em conta, para a tomada de decisões exclusivamente automatizadas e o modo como a mesma integra o processo de tomada 
de decisão. Em todos os casos em que o Segurador proceda à tomada de decisões exclusivamente baseada em tratamento automatizado de dados, os processos respetivos integrarão, pelo 
menos, mecanismos que confiram ao titular dos dados a possibilidade de: (i) manifestar o seu ponto de vista; (ii) contestar a decisão; e (iii) solicitar e obter do Segurador intervenção humana 
no processo de revisão da tomada de decisão.

B - CONSENTIMENTO

1. O titular dos dados autoriza o Segurador:

 a)   a tratar os Dados Pessoais por si facultados ao Segurador ou por este recolhidos, quer no âmbito ou em consequência de contactos prévios estabelecidos para obtenção de informações 
tendentes à contratação de um seguro, quer decorrentes de relação de seguro mantida com o Segurador, para realização de ações comerciais e de marketing, incluindo o desenvolvimento 
e oferta de novos produtos:

     Sim         Não

 b)   a fornecer os seus dados a empresas do Grupo do qual o Segurador faz parte, podendo solicitar, para o efeito, ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais, os dados de identificação 
das entidades que, em cada momento, integram o referido Grupo, sendo assegurada a sua confidencialidade, utilização em função do objeto social dessas empresas e compatibilidade 
com os fins de recolha:

     Sim         Não

 c)   a que lhe sejam enviadas, diretamente ou por empresa subcontratada, comunicações para efeitos de marketing direto, ou qualquer outra forma de prospeção ou de ações promocionais, 
relativas aos produtos ou serviços do Segurador, através de correio eletrónico, serviços de mensagens (SMS, EMS ou MMS) ou outros tipos de aplicações similares, podendo, a todo o 
tempo e sem qualquer custos, recusar o envio daquelas comunicações, mediante comunicação dirigida ao Encarregado de Proteção de Dados Pessoais para os contactos indicados 
acima:

     Sim         Não

Declaro que me foram prestadas as informações pré-contratuais legalmente previstas, tendo-me sido entregue, para o efeito, o documento respetivo, para delas tomar integral conhecimento, e 
bem assim que me foram prestados todos os esclarecimentos de que necessitava para a compreensão do contrato, nomeadamente sobre as garantias e exclusões, sobre cujo âmbito e conteúdo 
fiquei esclarecido.

Declaro, ainda, ter sido informado pelo Segurador do dever de lhe comunicar com exatidão todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente deva ter por significativas para a apreciação do 
risco, bem como das consequências do incumprimento de tal dever.

Declaro, também, que dou o meu acordo a que as Condições Gerais e Especiais, se as houver, aplicáveis ao contrato me sejam entregues no sítio da Internet indicado nas Condições Particulares.

ATENÇÃO
Confirme se respondeu a todas as questões. Se tiver sido outra pessoa a responder a este formulário, não assine sem confirmar que todas as respostas são exatas.

            
LOCAL E DATA         ASSINATURA DO TOMADOR DO SEGURO

            
LOCAL E DATA        ASSINATURA DO SEGURADO (SE DIFERENTE DO TOMADOR DO SEGURO)

10. DECLARAÇÕES


