
DUAL RC PROFISSIONAL - INTERMEDIARIOS DE CREDITO AO CONSUMO  
(Conforme à exigência de Seguro Obrigatório nos termos do Decreto Lei nº. 81-C/2017 de 7 de Julho) 

PEDIDO DE EMISSÃO DE APÓLICE 

DADOS DO TOMADOR/SEGURADO 
 

 
 
 
 
 
 

 
ATIVIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMITES, PRÉMIOS E FRANQUIAS 
• Por favor assinale a opção que é a adequada ao seu caso. O escalão de Faturação deve ser escolhido em função do valor anual 

de retribuições (comissões, honorários, prémios, rapelle, etc) recebido num ano normal na sua atividade específica de 
Intermediário de Crédito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEGURADO NIF/NPC 

Morada Código Postal 

Email: Telefone 

Na condição de que estejam cumpridos e válidos os requisitos legais a todo o momento exigíveis para a prática da Profissão, 
nomeadamente a autorização e registo junto do Banco de Portugal, a “Atividade ProfIssional” será toda a que for realizada pelo 
Segurado no exercício da capacidade de INTERMEDIÁRIO DE CRÉDITO, nomeadamente: 
• Apresentando ou propondo contratos de crédito a consumidores; 
• Prestando assistência a consumidores nos atos preparatórios de contratos de crédito, mesmo que não tenham sido 

apresentados ou propostos por si; 
• Celebrando contratos de crédito com consumidores em nome das instituições mutuantes; 
• Prestando serviços de consultoria, através da emissão de recomendações personalizadas sobre contratos de crédito. 
Não faz parte da Atividade Profissional segura a concessão de crédito aos clientes bancários, nem a intervenção na comercialização 
de outros produtos ou serviços bancarios.  

 

 

 

 

 
 

 
IMPORTANTE:  Preencher corretamente todos os dados solicitados.  

 
 

A contratação desta apólice é realizada por intermédio da Howden Ibéria SAU – Sucursal Portugal, com sede na  
Av. Duque d’Ávila, 46, 4º B -  1050-083 Lisboa  (Corretor de Seguros e Resseguros  inscrito na ASF com o número de registo  J-2393) 

Receita Anual na atividade (comissões, “rapelle”, prémios, etc) 

Limite de 
Indemnização por 
sinistro e anuidade 

Até 50.000 € 
Entre  50.001 €  e 

100.000 € 
Entre  100.001 €  e 

250.000 € 
Acima de  
250.000 € 

250.000 € 207,10 €    436,00 € 1 035,50 € Sob Consulta 

500.000 € 261,60 €    517,75 € 1 253,50 € Sob Consulta 

Intermediários atuando 
em Nome Individual 

 
 

Intermediários atuando  
na forma de Sociedades 

(Pessoas Coletivas) 

Se a sua faturação anual exceder 250.000 €, necessitaremos considerar  a sua apólice em subscrição 
casuística.  Por favor contacte-nos  através de   administracaopt@howdeniberia.com  e estudaremos 
o seu caso para apresentar proposta adequada. 

Os prémios apresentados no quadro acima são Totais (já  incluem o imposto de selo de 9%). 
O presente contrato está sujeito à Franquia de 500 € por Sinistro.  Nos termos do Artº. 9º da Portaria  nº. 385-E/2017 esta 
franquia não é oponível aos lesados e, por tal razão, depois de paga uma indemnização ao lesado  a Dual poderá exercer direito 
de regresso sobre o Segurado para recuperar o valor da franquia. 

As condições e coberturas aqui indicadas são a título enunciativo. Para conhecer o exato âmbito da cobertura do produto, deve 

consultar o conteúdo integral da apólice. A DUAL reserva-se o direito de rever ou cancelar os termos e condições deste produto. A 

cobertura só começará com a confirmação por escrito da DUAL. A assinatura deste pedido não obriga o Tomador a formalizar o 

seguro proposto.  
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DUAL RC PROFISSIONAL - INTERMEDIARIOS DE CRÉDITO AO CONSUMO  

DECLARAÇÕES DO TOMADOR DO SEGURO/SEGURADO 
 

• A Receita  (comissões, rapelle, premios, etc) do último exercício completo foi de  _______________ €. 
• Não tem cobertura ao abrigo de outra apólice subscrita através da DUAL. 
• Não recebeu  nem tem conhecimento de qualquer incidente ou evento que possa gerar alguma reclamação, nos últimos 

cinco anos. 
 

• Atua como Intermediário de Crédito junto de pelo menos uma  
das entidades associadas da ASFAC – para beneficiar destas condições  
preferenciais confirma a sua relação com o seguinte associado:                 __________________________________________ 

 
O abaixo assinado declara, em seu nome e em nome do Segurado, que as declarações contidas neste pedido são verdadeiras e 
completas e compromete-se a informar imediatamente, por escrito, qualquer modificação relevante que possa ocorrer nas 
informações descritas no presente pedido. 
 

• A SUBSCRIÇÃO DESTE FORMULÁRIO ELETRÓNICO FUNCIONA COMO PROPOSTA DE SEGURO. 
• A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DO PRÉMIO SERVE COMO VALIDAÇÃO/CONFIRMAÇÃO DESTE REGISTO. 
• A DUAL EMITIRÁ A APÓLICE COM BASE NESTAS DECLARAÇÕES, MAS O TOMADOR/SEGURADO, APÓS RECEÇÃO DA APÓLICE 

OBRIGA-SE A DEVOLVER UM DUPLICADO ASSINADO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS. 
• ATÉ 14 DIAS APÓS RECEÇÃO DA APÓLICE O TOMADOR/SEGURADO TEM O DIREITO DE DESISTIR DA SUBSCRIÇÃO, MEDIANTE 

NOTIFICAÇÃO ESCRITA AO CORRETOR DO CONTRATO, SENDO INTEGRALMENTE REEMBOLSADO DO PRÉMIO PAGO. 
 

PAGAMENTO DO PRÉMIO - O valor do prémio correspondente deve ser pago por transferencia bancária para: 
 

Beneficiário: Howden Iberia  
Banco : SANTANDER / IBAN : PT50 0018 0003 43335280020 12  
Referencia: IC-ASFAC 
 

Nota:  O processo de subscrição só pode ter seguimento após verificação do pagamento. O comprovativo da transferência deve 
ser remetido para a Howden através do seguinte email:   administracaopt@howdeniberia.com  

Nome do 

Responsável: 

Cargo: 

(qualidade em que subscreve) 

Nome da 

Sociedade: 

Data de Início da cobertura: 

(día, mes, año) 

Assinatura do 

Declarante 

Data de Assinatura: 

PRINCIPAIS COBERTURAS 
• Clausulado aplicável : DUAL RC PROFISSIONAL - INTERMEDIÁRIOS DE CRÉDITO 
• Objeto da Cobertura: Danos Patrimoniais  Primários causados a terceiros por Atos Negligentes cometidos no desempenho da 

sua Actividade Profissional de Intermediário de Crédito 
• Gastos de Defesa. Fianças Civis e Criminais 
• Âmbito temporal da apólice com base nas reclamações 
• Retroatividade: Ilimitada 
• Âmbito Territorial e Jurisdicional: União Europeia. 
• Não haverá lugar a taxa de ajuste. 

 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

Informamos que os seus dados pessoais aqui confiados serão inseridos em arquivos informáticos da DUAL IBERICA RIESGOS 
PROFESIONALES S.A.U. , Plaza de la Loaltad, 2 Planta 2, 28014 Madrid e da HOWDEN IBERIA S.A.U.,  Calle Montalban, 7, Planta 
Baja, 28014 Madrid, entidades perante quem pode exercer os seus direitos de acordo com a legislação aplicável. 
Ambas as entidades cumprem a sua responsabilidade nesta matéria nos termos disispostos no RGPD (Regulamento Geral de 
Proteção de Dados) 
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