
Seguro de Transportes

Allianz Embarcações de Recreio
Questionário/Proposta de Seguro                                                                    Nova                Alteração                             

Escritório Comercial          Apólice

Mediador                                       Nº Empregado                                                              Substitui a apólice                                                                                 

Data de início (00h00 do dia):                                                                                         Duração:              Anual, renovável             Temporário, com termo às 24h00 do dia

Dados Gerais:                                                                                       
Tomador do Seguro

Nome

Morada                                            NIF

Código-Postal                                                                                   Localidade                                                                                                                          Concelho

E-mail:                                                                                                                                                                                                                               Sexo                             Telefone

Data de Nascimento/Constituição                                                                                           Estado Civil/Forma Social                                                                     Telemóvel

Nº filhos                          Documento identificação                                                                                                 Número                                                                                Fax

Profissão/Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                       CAE

Pessoa Segura (se diferente do Tomador de Seguro)

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.
Rua Andrade Corvo, 32 1069-014 Lisboa . NIPC 500 069 514 . C. Social € 39.545.400
E-mail: info@allianz.pt . Internet: www.allianz.pt      
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Nome

Morada                                            NIF

Código-Postal                                                                                   Localidade                                                                                                                          Concelho

E-mail:                                                                                                                                                                                                                               Sexo                             Telefone

Data de Nascimento/Constituição                                                                                           Estado Civil/Forma Social                                                                     Telemóvel

Nº filhos                          Documento identificação                                                                                                 Número                                                                                Fax

Profissão/Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                       CAE

Entidade Bancária IBAN

Nome

Morada NIF

Parentesco / Relacionamento com o Aderente

Por débito na conta indicada, autorizo o pagamento das importâncias que forem apresentadas pela Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. relativas a este contrato. Fica desde já acordado que o 
Banco não se responsabiliza pela execução dos pagamentos se a conta apresentar saldo insuficiente.
Ao subscrever esta autorização, está a autorizar o Credor a enviar instruções ao seu Banco para debitar a sua conta e o seu Banco a debitar a sua conta, de acordo com as instruções do Credor.
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.

Assinatura

Data

Autorização de Débito em Conta                                                                                      

Fracionamento:             Anual             Semestral*                 Trimestral*                * sujeito a fração mínima                                                           Forma de cobrança:                    Agente                Débitos Diretos (SEPA)            

Forma de Pagamento

Identificação do Credor

Nome                 Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Identificação do Credor          P        T         7        9        Z         Z        Z        1         0         0        5        5        3 Pais                Portugal

Morada        Rua Andrade Corvo, 32 Código Postal        1        0         6       9           0        1         4 Cidade      Lisboa Tipo de Pagamento:              Pagamento Recorrente             Pagamento Pontual
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Allianz Embarcações de Recreio

Tipo de Embarcação (indique com X o tipo de embarcação e o comprimento correspondente)

Grupo                                                                                                               Sub-grupo

Embarcações à vela, sem motor auxiliar e comprimento até 9 metros 
(não pneumáticas, nem semirígidas) - Comprimento: Inferior a 5 metros De 5 a 9 metros

Embarcações à vela, com motor auxiliar e comprimento até 25 metros 
(não pneumáticas, nem semirígidas) - Comprimento: Inferior a 5 metros De 5 a 9 metros        De 9,01 a 15metros       De 15,01 a 25 metros

Embarcações a motor (não pneumáticas nem semirígidas) - Comprimento: Inferior a 5 metros De 5 a 9 metros        De 9,01 a 15metros       De 15,01 a 25 metros

Embarcações pneumáticas e semirígidas: Embarcação pneumática Embarcação semirígida

Embarcações a remo não pneumáticas sem motor, nem velame

Motas de água: Mota água até 2 lugares Mota água até 3 lugares       Mota água até 4 lugares

Veleiros e Iates a motor com comprimento superior a 25 metros: Veleiro comprimento superior a 25 metros       Iate a motor comprimento superior a 25 metros

Embarcação principal:                    Marca e modelo                                                                                                                                                                                                                 Registo nº

Nome Porto registo Ano Construção                    Comprimento                               m

Material: Fibra vidro Poliester e fibra vidro         Poliester Semirígida Borracha ou neoprene         Poliester com kevlar

Sandwich (fibra/madeira/fibra) Madeira         Carbono Alumínio Poliester com carbono

Outros, especifique

Porto habitual

Motor/es (marca e modelo) Potência Nº série

1. Hp

2. Hp

3. Hp

Embarcação Auxiliar

Marca e modelo Motor (marca e modelo) Potência motor                                              Hp

Descrição da Embarcação:                                                                                  

Privado exclusivamente e sem fins lucrativos                                                                                                                 Misto privado exclusivamente e regatas* Aprendizagem vela Vigilância/Salvamento

* só regatas em Portugal e Espanha Continental cujo percurso não supere as 12 milhas da costa e em regatas entre a península Ibérica e ilhas Baleares ou Canárias (excluídas embarcações                    
especificamente destinadas a regatas e/ou sponsorizadas e/ou com tripulação profissional)

Uso a que se Destina (indique com X as coberturas pretendidas):                                                                                  

         Portugal e Espanha Continental ou Açores ou Madeira (águas abrigadas e costeira restrita)*                                                                                                                 

         Portugal e Espanha entre 43º Lat. N e 30º Lat. N e 31º Lat. O e 3º Lat. E (costeira, largo ou oceânica)*

* condicionado ao âmbito de navegação autorizado quer pelos regulamentos e/ou autoridades competentes para o tipo de embarcação como para a habilitação náutica de quem manobra a 
embarcação.

Âmbito Geográfico de Navegação (indique com X as coberturas pretendidas):                                                                                  

         Modalidade Basic:                                                                                                                 Responsabilidade Civil Obrigatória (limite  250.000 em Portugal ou  337.000 em Espanha) Assistência Jurídica e Defesa

        Assistência à Embarcação e a Pessoas (águas abrigadas e costeira restrita)

         Modalidade Premier: Responsabilidade Civil Obrigatória (limite 250.000 em Portugal ou 337.000 em Espanha)

Assistência Jurídica e Defesa Assistência à Embarcação e a Pessoas (águas abrigadas e costeira restrita)

Responsabilidade Civil Voluntária, no limite de € 300.000                   Reclamação de danos e Adiantamento de Indemnizações

Acidentes Pessoais Ocupantes: A - Morte e Invalidez Permanente € 10.000/Despesas Tratamento e Repatriamento € 1.000 (por pessoa)

B - Morte e Invalidez Permanente € 20.000/Despesas Tratamento e Repatriamento € 2.000 (por pessoa)

N.º ocupantes C - Morte e Invalidez Permanente € 30.000/Despesas Tratamento e Repatriamento € 3.000 (por pessoa)

         Modalidade Plus: Responsabilidade Civil Obrigatória (limite 250.000 em Portugal ou 337.000 em Espanha)

Assistência Jurídica e Defesa Assistência à Embarcação e a Pessoas (águas abrigadas e costeira restrita)

Responsabilidade Civil Voluntária, Indique a opção de limite:                   € 300.000                  € 600.000

Reclamação de danos e Adiantamento de Indemnizações                                                                Perda total e remoção de destroços

Roubo (obriga contratar perda total e remoção destroços)      Danos Parciais (obriga contratar perda total e remoção destroços + roubo)

Atos sócio-políticos (obriga contratar perda total e remoção destroços + roubo + danos parciais)

Acidentes Pessoais Ocupantes: A - Morte e Invalidez Permanente € 10.000/Despesas Tratamento e Repatriamento € 1.000 (por pessoa) 

B - Morte e Invalidez Permanente € 20.000/Despesas Tratamento e Repatriamento € 2.000 (por pessoa)

N.º ocupantes C - Morte e Invalidez Permanente € 30.000/Despesas Tratamento e Repatriamento € 3.000 (por pessoa)

Assistência adicional à embarcação e pessoas (costeira, largo e oceânica)

Objectos de uso pessoal (obriga contratar perda total e remoção destroços + roubo + danos parciais)

Modalidade de Cobertura (indique com X as coberturas pretendidas):                                                                                  
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Allianz Embarcações de Recreio

Casco e motores da embarcação principal   €                                                                                 Velame  €                                                                                 Embarcação auxiliar  €

Acessórios (indique com X o tipo de acessório e o seu valor individual)

Alternador de corrente € transporte €

Antena GPS € Navegador €

Antena radar € Navtex (recetor) €

Antifouling € Odómetro €

Ar condicionado € Pack eletrónico navegação €

Arco de luzes € Passarela hidráulica €

Balsa salvavidas € Piloto automático € 

Binóculos € Plotter €

Carregador de baterias € Profundímetro €

Cartografia € Radar €

Compasso € Radiobalizas €

Conversor onda € Radiotelefone VHF €

Emissor VHF € Recetor facsimil €

Equipamento de segurança € Registador de dados €

Equipamento temperatura-vento € Regulador de alternador €

Farol € Satélite meteorológico (receptor) €

Flaps € Sistema de controle de velocidade €

Frigorífico € Software de navegação €

Gerador € Sonar €

GPS € Sonda €

GPS-Plotter € Toldo €

Hélice da proa € Toldo bimini €

Indicador corrente € Transdutor €

Inmarsat € Transponder €

Instrumentos de navegação € Outro, especifique: €

Isolador galvânico € €

Máquina de lavar louça € €

Máquina de lavar roupa € €

Megafonia € €

Micro-ondas € €

Molinete € €

Monitor de corrosão € €

Motor auxiliar € €

a transportar € Total €

Apenas se tiver contratado a Modalidade Plus, indique os seguintes Dados:                                                                             

Soma de todos os objetos pessoais cujo valor unitário seja inferior € 1.000                                   €

Soma dos objetos pessoais cujo valor unitário seja superior € 1.000(se aplicável)*               +   €

                                                                                                                                   Capital Total                =   €

* Discrimine apenas os objetos pessoais com valor igual ou superior € 1.000                                                                                                                                                                                                           Valor

1. €

2. €

3. €

4. €

Objetos Pessoais:                                                                             

Para as coberturasde Roubo e Danos Parciais                                 Percentagens aplicáveis sobre o valor total seguro da embarcação 
                                                                                                                       (indique com X a opção pretendida):                                                                       0,50% (mínimo €90)                          1,00% (mínimo €90)

Para coberturas de Objectos Pessoais                                               10% do sinistro, mínimo de  € 100,00

Franquias (apenas para a Modalidade Plus):                                                                           
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O Tomador de Seguro, ao assinar esta proposta, garante ter declarado com exatidão todas as circunstâncias do seu conhecimento e relevantes para a apreciação do risco pela Allianz Portugal, 
independentemente de lhe serem questionadas no presente documento e declara nada ter omitido que possa induzir a Seguradora em erro na apreciação do risco proposto, ainda que esta tenha sido 
preenchida por terceiros e por si apenas assinada. Aceita que a Allianz Portugal, nos termos legais, invoque a anulação do contrato, em caso de incumprimento doloso, com possibilidade de retenção dos 
prémios pagos; ou que, em caso de incumprimento negligente, possa optar entre propor a consequente alteração do contrato e do respetivo prémio, ou fazer cessar o contrato, demonstrando que em caso 
nenhum cobre os riscos relacionados com o risco omitido ou declarado inexatamente. A  Allianz Portugal apreciará a presente proposta, podendo aceitá-la ou recusá-la. A sua aceitação far-se-á sempre 
de forma escrita, definindo garantias, seus limites e franquias.
O Tomador de Seguro declara também que lhe foram dadas a conhecer todas as condições que regulam este Contrato de Seguro.

Regime legal aplicável aos Prémios (Decreto-Lei nº 72/2008, de 16/Abril): A cobertura dos riscos depende do prévio pagamento do prémio. A falta de pagamento do prémio ou fração, na data devida, 
impede a prorrogação do contrato e implica a resolução automática nessa mesma data. A falta de pagamento de um prémio de montante variável ou de um prémio adicional resultante de uma 
modificação do contrato fundada num agravamento superveniente do risco, também implica a sua resolução automática. O não pagamento, até à data do vencimento, de um prémio adicional resultante 
de uma modificação contratual, determina a ineficácia da alteração, subsistindo o contrato com o âmbito e nas condições que vigoravam antes da pretendida modificação, a menos que tal se revele 
impossível, caso em que se considera resolvido na data do vencimento do prémio não pago.

                                                                                                                                                              Tomador de Seguro                                                                  Segurado

Data

                                                                                                                                                  

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.
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Allianz Embarcações de Recreio

A proteção da sua Privacidade é um compromisso e uma prioridade absoluta para a Allianz Portugal.  
Esta é uma nota de informação resumida relativa ao tratamento de Dados Pessoais abaixo : como o fazemos, que tipo de dados pessoais e porquê os recolhemos e com que entidades os iremos partilhar.  
Aconselhamos a que leia atentamente a informação detalhada disponível em https:// www.allianz.pt/informacao-legal.

Informação básica sobre a Proteção de Dados

Responsável Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.

Finalidade A subscrição e execução de um contrato de seguro.

Licitude do Tratamento O tratamento dos dados é necessário para a execução do contrato de seguro celebrado com o titular dos dados.

Destinatários A cedência dos dados poderá ocorrer, no âmbito da execução deste contrato, a prestadores de serviços, Autoridades e Entidades Públicas, bem como no 
cumprimento de quaisquer obrigações Legais e/ou Fiscais.

Direitos O titular dos dados pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação, portabilidade e oposição, conforme informação 
adicional.

Origem Para além dos dados recolhidos junto do titular, podemos aceder, recolher ou confirmar dados pessoais em sites de Enti dades Públicas ou Privadas.

Informação Adicional Pode consultar a informação adicional e detalhada sobre a Proteção de Dados no nosso website: 

https:// www.allianz.pt/informacao-legal

O titular dos dados facultou a seguinte informação: 

1. Dou o meu consentimento ao tratamento dos meus dados pessoais para fins de Marketing?         
           Sim Não

2. Dou o meu consentimento ao tratamento automatizado dos meus dados pessoais com vista à definição de perfis:    Sim Não

Data

                                                                                                                                              

Dados Pessoais: 
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