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DUAL RC PROFISSIONAL – INTERMEDIÁRIOS DE CRÉDITO  

(IMOBILIÁRIO) 

CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS 
 
 
 

PREÂMBULO           SECÇÃO I  
_____________________________________________________________________________________ 

A presente apólice tem por objeto proporcionar a cobertura de Seguro de Responsabilidade Civil do intermediário 
de credito ou prestador de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito à habitação, que é 
obrigatório nos termos da alínea h) do nº. 2 do artº. 11º e dos 1, 2 e 3 do artº. 15º, ambos do Decreto-Lei nº. 81-
C/2017, de 7 de julho, regulamentado pelo Capítulo I da Portaria nº. 385-E/2017, de 29 de dezembro. 
 
Nos termos da legislação aplicável e em conformidade com os devidos cuidados de transparência contratual, a 

seguir se transcrevem informações gerais relativas ao enquadramento da operação de seguro a que se refere a 

presente apólice  (Conforme artigos  18.º a 23.º  do  Regime  Jurídico  do  Contrato  de  Seguro,  aprovado  pelo  

Decreto - Lei  n.º 72/2008,  de  16  de  abril,  no  que  respeita  às  regras  sobre  informação  que,  em matéria  de  

condições  contratuais  e  tarifárias,  deve  ser prestada  aos  tomadores de seguros): 

 

 O presente contrato de seguro reger-se-á pela Lei Portuguesa, e será Tribunal competente para deliberar 

sobre qualquer conflito ou litígio que possa surgir o do domicílio do Segurado. As partes poderão, em 

todo o caso, submeter voluntariamente e de comum acordo qualquer divergência que possa surgir a uma 

mediação ou decisão arbitral nos termos da Lei de Arbitragem Voluntária, recorrendo a um centro de 

arbitragem reconhecido (conforme Portal do Consumidor em http://www.consumidor.pt), 

nomeadamente ao CIMPAS – Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros 

(https://www.cimpas.pt). 

 A atuação dos Seguradores representados em Portugal é realizada ao abrigo das disposições comunitárias 

para a Livre Prestação de Serviços (Diretiva Não Vida 92/49/CEE, de 18 de junho), tendo sido realizadas 

junto da ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões as competentes diligências de 

registo e representação legal.  Nos termos previstos na legislação aplicável, os impostos inerentes às 

operações de seguros serão satisfeitos em Portugal, mas a supervisão das entidades seguradoras será 

realizada pela autoridade do Estado-Membro em que os Seguradores estão estabelecidos. 

 O Segurador representado neste contrato é a Liberty Mutual Insurance Europe Limited, inscrita no 

Registo Especial de Entidades Seguradoras da ASF (Portugal) com o número 4484. O Estado Membro que 

tem o controle do Segurador é o Reino Unido e a Autoridade a quem compete o dito controlo é a 

“Financial Services Authority” (FSA), (Autoridade de Serviços Financeiros) com domicílio em 25 The North 
Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS, Inglaterra. 

 O Representante de Sinistros do Segurador Liberty Mutual Insurance Europe Limited, é: 

José Manuel Pereira Abrantes 

Praceta Cidade de Lobito, 3 A 

2855-057 Corroios 

Email:  Abrantes59@gmail.com 

 Igualmente, e sem prejuízo de eventuais acções a apresentar em Tribunal, os Tomadores de Seguro, 

Segurados e Beneficiários poderão reclamar perante a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões (Portugal), se consideram que a entidade seguradora tenha utilizado práticas abusivas ou tenha 

lesado os direitos derivados do contrato de seguro. De igual modo, pode ainda dirigir a sua reclamação ao 

“Financial Ombudsman Service” no Reino Unido. 

http://www.consumidor.pt/
https://www.cimpas.pt/
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As presentes Condições Gerais e Especiais, juntamente com as Condições Particulares (incluindo qualquer ata 
adicional emitida), a PROPOSTA DE SEGURO, seus anexos e os documentos fornecidos pelo TOMADOR DE SEGURO 
para subscrição do contrato fazem parte integrante da APÓLICE.  
 
Os títulos dos diferentes apartados e secções são meramente enunciativos, pelo que haverá que atender aos seus 
conteúdos por forma a esclarecer o âmbito de cobertura. 
 
O SEGURADOR deve garantir as coberturas descritas na APÓLICE, sujeitas aos seus termos e condições, durante o 
PERÍODO DE SEGURO estabelecido nas Condições Particulares e durante qualquer período subsequente em que o 
TOMADOR DO SEGURO e o SEGURADOR acordem a extensão da cobertura, mediante o pagamento do prémio 
acordado. 
 
O contrato é firmado por consentimento, manifestado pela subscrição da APÓLICE ou do documento provisório de 
cobertura pelas partes contratantes. A cobertura contratada e suas modificações ou adições não entrarão em vigor 
até que o recebimento do PRÉMIO tenha sido satisfeito, salvo acordo em contrário nas Condições Particulares. Em 
caso de atraso no cumprimento de ambos os requisitos, as obrigações do SEGURADOR começam a partir das 24 
horas do dia em que forem concluídas. 
 
Todos os termos do contrato em letras maiúsculas referem-se aos termos definidos na Secção II, Definições. 
 
 
 

 
DEFINIÇÕES          SECÇÃO II 

________________________________________________________________________ 
 
 
Qualquer termo do aqui definido terá o mesmo significado, independentemente de aparecer em singular ou plural. 

  
1. SEGURADO  

 
A pessoa, física ou jurídica, titular dos interesses objecto do seguro conforme indicado na secção 2 das 
Condições Particulares da APÓLICE e que, na falta do TOMADOR DO SEGURO assume as obrigações 
decorrentes do contrato. 
 
A definição é extensível aos parceiros, diretores, gerentes, administradores, funcionários, técnicos e 
colaboradores (individuais) do TOMADOR DO SEGURO, legalmente habilitados para o exercício da sua 
profissão, única e exclusivamente no desempenho de suas funções e deveres profissionais por conta e ordem 
do TOMADOR DO SEGURO. 
 
Da mesma forma, a cobertura é extensível à herança, herdeiros e legatários, representantes legais e / ou 
sucessores de um SEGURADO em caso de morte, deficiência, insolvência ou incorrido em processo de falência. 

 

2. SEGURADOR 
 

A entidade identificada no apartado 14 das Condições Particulares que, mediante a cobrança do PRÉMIO, 
assume a cobertura dos riscos objeto do contrato e de acordo com as condições da APÓLICE. 

 
3. DANOS 

MATERIAIS: Destruição ou dano causado a quaisquer bens tangíveis. 
PESSOAIS: Morte, incapacidade, enfermidade, lesão mental ou física, causados a pessoas físicas. 
PREJUÍZOS CONSEQUENCIAIS: Perda económica que é consequência direta dos DANOS PESSOAIS ou 
MATERIAIS sofridos pelo reclamante. 
PREJUÍZOS PATRIMONIAIS PRIMÁRIOS: Perda económica que não tem como consequência direta um DANO 
MATERIAL ou PESSOAL sofrido pelo reclamante. 

 
4. ERRO OU FALHA PROFISSIONAL 

 
Quaisquer ações ou omissões imputáveis ao Intermediário de Crédito no exercicio da sua atividade das quais 
possa decorrer a obrigação legal de indemnizar terceiros. 
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5. DATA RETROATIVA  
 
É a data indicada na secção 9 das Condições Particulares, que modifica a delimitação temporal da APÓLICE, 
indicando que estarão cobertas RECLAMAÇÕES que sejam apresentadas pela primeira vez durante o PERÍODO 
DO SEGURO, que digam respeito a ERROS OU FALHAS/OMISSÕES PROFISSIONAIS ocorridos a partir dessa 
data. 

  

6. FRANQUIA 
 
Montante em dinheiro, expresso em termos fixos ou em percentagem no apartado 8 das Condições 
Particulares, que fica sempre a cargo do SEGURADO.  
A FRANQUIA não será aplicável a despesas de defesa referentes a honorários de advogados, procuradores, 
peritos e quaisquer outros colaboradores cuja intervenção seja necessária para a defesa do SEGURADO. 
 
Nos termos do Artº. 6º da Portaria nº. 385-E/2017, a franquia que seja estabelecida nas Condições 
Particulares não é oponível aos terceiros lesados ou aos seus herdeiros e, por tal razão, depois de paga uma 
indemnização ao lesado, o Segurador poderá exercer direito de regresso sobre o Segurado para recuperar o 
valor da franquia. 
 

7. LIMITES E SUBLIMITES DE INDEMNIZAÇÃO 
 
Ver secção VIII destas Condições Especiais. Enquanto seguro obrigatório, os limites de indemnização não 
poderão nunca ser inferiores aos previstos na da Portaria nº. 385-E/2017 de 29 de Dezembro. 

 
8. PERIODO DO SEGURO 

 
É o período entre a data de início e a data de vencimento da APÓLICE especificada no apartado 4 das 
Condições Particulares, ou entre a data efeito e a de rescisão, resolução ou extinção efetiva do Contrato de 
Seguro, se forem anteriores. 

 
9. PERÍODO ADICIONAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

É o período subsequente à extinção do PERÍODO SEGURO durante o qual o SEGURADO pode apresentar 
RECLAMAÇÕES de acordo com as disposições da Secção VI.  Nos termos requeridos pelo artº. 10º da Portaria 
nº. 385-E/2017, este PERÍODO ADICIONAL DE NOTIFICAÇÃO é automaticamente incluído na apólice para o 
prazo de dois anos, desde que os danos das reclamações nesse período não estejam cobertos por contrato de 
seguro posterior válido. 

 
10. APÓLICE 
 

O documento que contém as condições regulatórias do seguro, incluindo Condições Particulares, Condições 
Especiais, Condições Gerais, Suplementos ou Apêndices, incluindo a PROPOSTA DE SEGURO. 

  
11. PRÉMIO 

 
É o custo do seguro ao qual serão adicionadas as taxas e impostos legalmente aplicáveis. 
PRÉMIO MÍNIMO: é o valor mínimo a liquidadar pelo TOMADOR DO SEGURO. O PRÉMIO pode ser ajustado no 
final do PERÍODO DE SEGURO ou conforme estabelecido nas Condições Particulares aplicando-se uma taxa de 
ajuste a calcular com base num parâmetro definido nas Condições Particulares da apólice. Em nenhum caso, o 
PRÉMIO pode ser inferior ao PRÉMIO MÍNIMO. 

 
12. RECLAMAÇÃO 

 
Significa: 
a.  Qualquer comunicação remetida de forma confiável ao SEGURADO ou SEGURADOR com a intenção de 

exigir responsabilidade de qualquer SEGURADO, a que as coberrturas da APÓLICE digam respeito. 
b. Qualquer procedimento judicial ou administrativo iniciado contra qualquer SEGURADO ou SEGURADOR, 

como presumível responsável por um DANO coberto pela APÓLICE. 
c. Qualquer acontecimento, circunstância ou incidência concreta de que o SEGURADO tenha tido 

conhecimento pela primeira vez e tenha desse facto notificado de forma confiável o SEGURADOR durante 
o PERÍODO SEGURO, que possam derivar de eventuais responsabilidades cobertas pela APÓLICE ou 
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determinar a formulação subsequente de um pedido de indemnização, ou determinar o accionamento das 
coberturas da APÓLICE, 

 
que se formule pela primeira vez durante o PERÍODO DO SEGURO. 
Todas as RECLAMAÇÕES decorrentes da mesma causa original, independentemente do número 
de reclamantes ou reclamações formuladas, serão consideradas como apenas uma, 
considerando-se realizada durante o PERÍODO DE SEGURO em que foi feita a primeira 
RECLAMAÇÃO. 
 

13. SINISTRO 
 
Significa qualquer montante que o SEGURADOR se veja obrigado a pagar como consequência de uma 

RECLAMAÇÃO efectuada ao abrigo desta APÓLICE. 

14. PROPOSTA DE SEGURO 
 
Qualquer documento em que o TOMADOR DO SEGURO e/ou SEGURADO declare as circunstâncias que 

permitam valorar o risco, incluindo, questionários, documentos anexos aos mesmos e quaisquer declarações 

feitas pelo TOMADOR DO SEGURO e/ou SEGURADO ao SEGURADOR relacionadas com a APÓLICE e/ou em 

adição e/ou modificação e/ou substituição da mesma, antes do PERÍODO SEGURO. 

15. TERCEIROS 
 
Qualquer pessoa física ou jurídica, distinta de: 
 
a) O TOMADOR DO SEGURO e o SEGURADO. 
b) Os seus cônjuges, ascendentes ou descendentes até ao terceiro grau de consaguinidade, assim como as 

pessoas que vivam habitualmente no domicílio do SEGURADO ou do TOMADOR DO SEGURO, sempre que 
entre eles não exista uma contrapartida de natureza económica. 

c) Os sócios, diretores, gerentes, administradores, funcionários, técnicos e colaboradores (pessoa física 
individual) e pessoas que, de facto ou legalmente dependem do TOMADOR DO SEGURO ou SEGURADO, 
enquanto permaneça esta relação de dependência. 

d) As sociedades filiais ou matriz do TOMADOR DO SEGURO ou SEGURADO, ou aquelas em que o TOMADOR 
DO SEGURO ou SEGURADO mantenham uma participação de controlo. 
 

16. TERRORISMO 
 

 Qualquer ato ou atos de força e/ou violência levados a cabo para fins políticos, religiosos ou outros; e/ou 
dirigidos com o intuido de provocar a queda ou influência de um Governo de facto ou de direito; e/ou com a 
finalidade de provocar medo na população, por qualquer pessoa ou pessoas atuando individualmente ou por 
ordem de ou conexão com qualquer outra organização. 

 

17. TOMADOR DO SEGURO 
 
A pessoa física ou Entidade que identificada como tal nas Condições Particulares, contrata com o SEGURADOR 
a garantia do risco objeto das coberturas ao abrigo desta APÓLICE e a que correspondem as obrigações e os 
direitos que dela derivam, exceto aqueles que, pela sua natureza, devam ser cumpridas pelo SEGURADO. 

 

 

OBJETO SEGURO                     SECÇÃO III  
______________________________________________________________________________________ 
 
Considerando a liquidação do prémio e sujeito a todos os termos e condições da APÓLICE, o presente 
tem por objecto garantir ao SEGURADO que serão satisfeitas as consequências económicas que 
derivem de qualquer reclamação de Responsabilidade Civil de acordo com a lesgislação em vigor, que 
seja formulada contra o SEGURADO pela primeira vez durante o PERÍODO SEGURO, pelos DANOS 
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causados a TERCEIROS por um ERRO OU FALHA PROFISSIONAL cometido pelo SEGURADO no 
desempenho da atividade profissional descrita no apartado 3 das Condições Particulares.  
 
Estão garantidas as seguintes prestações: 
 

A. GASTOS DE DEFESA 
 
Os honorários, custos e despesas legais em que incorram os advogados, procuradores ou solicitadores 
nomeados pelo SEGURADOR  para defesa do SEGURADO em processos de qualquer índole sempre e quando 
ocorra uma RECLAMAÇÃO ao abrigo das coberturas desta APÓLICE. 

O LIMITE POR SINISTRO não será afetado ou diminuido pelo pagamento de tais gastos. No entanto, quando 
o valor do SINISTRO for superior ao LIMITE POR SINISTRO estabelecido nas Condições 
Particulares, a responsabilidade do SEGURADOR pelos gastos de defesa será calculada na mesma 
proporção em que for o SINISTRO relativamente ao LIMITE DE INDEMINIZAÇÃO POR SINISTRO. 

Também se incluirá o pagamento dos custos e gastos do reclamante a que seja condenado o SEGURADO, de 
acordo com os termos e condições da presente APÓLICE. 

 

B. FIANÇAS 
 
A prestação de fianças judiciais que possam ser exigidas ao SEGURADO ou SEGURADOR pelos Juízes ou 

Tribunais, para cumprimento da eventual responsabilidade civil do SEGURADO como consequência de uma 
RECLAMAÇÃO ao abrigo da presente apólice. 
 

C. DANOS A REGISTOS/DOCUMENTOS 
 
Despesas incorridas para a reparação, renovação ou reconstrução dos arquivos, certificações, recibos, faturas, 
testamentos, contratos, atos, certificados, testemunhos e quaisquer outros documentos ou informações 
magnéticas do cliente, enquanto estes estejam em poder do SEGURADO para o desenvolvimento da gestão 
confiada até um SUBLIMITE POR SINISTRO de € 60.000. 

Em qualquer caso, o dinheiro, os depósitos à ordem, ao portador, cheques, notas promissórias, 
letras de câmbio e outros títulos estão expressamente excluídos. 
 
Quando expresso nas Condições Particulares, esta apólice pode igualmente ser extensível para cobrir a 
INFIDELIDADE DE EMPREGADOS - Pagamento de acordo com os termos e condições desta APÓLICE, até ao Sub-
limite de 50.000,00 € por SINISTRO e Agregado Anual, com uma FRANQUIA de 500,00 €, sobre a perda derivada 
unica e diretamente de atos dolosos ou fraudulentos cometidos por empregados (atuando individualmente ou 
com a conivência de outras pessoas ou entidades) com a manifesta intenção de causar tais perdas ao 
SEGURADO ou de obter um benefício económico para si próprio ou terceiros. 

 
 

D. PROTEÇÃO DE DADOS 
 
As consequências económicas derivadas de quaisquer RECLAMAÇÕES de Responsabilidade Civil de acordo com 
a legislação em vigor para os DANOS causados a TERCEIROS como consequência direta do incumprimento por 
parte do SEGURADO, do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados) e/ou 
qualquer legislação posterior. 

 
 
 
EXCLUSÕES                        SECÇÃO IV 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ficam expressamente excluídos da cobertura da presente APÓLICE: 

 
1. RECLAMAÇÕES por qualquer ação ou circunstância que possa razoavelmente dar lugar a uma 

RECLAMAÇÃO, que fossem conhecidos ou deveriam ter sido conhecidos pelo TOMADOR DO 
SEGURO ou por qualquer SEGURADO, anteriormente à data efeito desta APÓLICE. Aqui se 
compreendem também RECLAMAÇÕES que tenham sido notificadas ao abrigo de uma apólice 
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anteriormente em vigor ou quando a RECLAMAÇÂO originada pelo evento ou circunstância 
possa estar coberta por outra apólice que esteve em vigor anteriormente. 

 

2. Impostos, multas, penalidades, danos punitivos, exemplares ou outros danos não 
indemnizatórios, de qualquer natureza, nem as consequências do seu incumprimento. 

 
3. Responsabilidades que o SEGURADO aceitou por acordo ou contrato e que vão além da sua 

responsabilidade legal e que não teriam qualquer procedência se os mesmos não existissem, 
bem como qualquer outra responsabilidade contratual que exceda a legal. 

 
4. RECLAMAÇÕES por DANO PESSOAL sofrido no acidente de trabalho do pessoal empregado ou 

contratado pelo SEGURADO, bem como quaisquer DANOS aos seus bens materiais, ficando, 
portanto, excluída a Responsabilidade Civil Patronal, a menos que seja contratada 
especificamente essa cobertura. Fica igualmente excluída qualquer RECLAMAÇÃO no 
contexto laboral referente a assédio sexual ou qualquer tipo de discriminação, incluindo, mas 
não limitado à discriminação por idade, cor, raça, sexo, crença, estado civil, orientação 
sexual, deficiência física ou gravidez. 

 
5. RECLAMAÇÕES decorrentes da propriedade, uso, ocupação, arrendamento ou aluguer de 

qualquer bem móvel e/ou imóvel por ou em nome do SEGURADO, ficando excluída a 
responsabilidade civil em geral que não se integre na responsabilidade civil profissional 
específica garantida por esta apólice, a menos que uma cobertura de Responsabilidade Civil 
Geral tenha sido especificamente contratada. 

 
6. RECLAMAÇÕES decorrentes do fabrico, processamento, alteração, reparação, fornecimento, 

manutenção, tratamento de quaisquer bens ou produtos vendidos, fornecidos ou 
distribuídos pelo SEGURADO, que não correspondam a serviços específicos realizados pelo 
SEGURADO na sua atividade de intermediário de crédito. 

 
7. RECLAMAÇÕES de danos não patrimoniais decorrentes da violação de direitos de autor, 

patentes ou marcas registadas, ou qualquer direito de propriedade intelectual, insultos, 
calúnia, atentado à honra, privacidade ou imagem e quaisquer DANOS morais. 

 
8. DANOS provocados pela contaminação, poluição ou por qualquer perturbação do estado 

natural do ar, das águas terrestres, do solo e do subsolo e, em geral, que prejudiquem o meio 
ambiente. 

 
9. RECLAMAÇÕES como consequência de TERRORISMO, guerra, invasão, atos de inimigo 

estrangeiro, hostilidades (guerra ou não declarada), guerra civil, rebelião, revolução, 
insurreição, poder militar ou usurpado ou confiscado ou nacionalização ou requisição ou 
destruição de propriedade por ou sob as ordens de qualquer governo ou autoridade pública. 

 
10. DANOS provocados por trombas de água, inundações, ciclones, terremotos e outros 

fenómenos naturais de caráter catastrófico. 
 

11. DANO produzido por fusão ou cisão nuclear, radiação e contaminação radioativa ou química. 
 

12. RECLAMAÇÕES que sejam consequência direta ou indireta de qualquer invasão dos sistemas 
informáticos próprios ou de TERCEIROS por pessoas não autorizadas, bem como as 
RECLAMAÇÕES resultantes da introdução de "vírus informáticos". Ficam, portanto, excluídas 
quaisquer RECLAMAÇÕES por perda de informações, aplicações informáticas, programas ou 
dados neles contidos, exceto se tais danos resultarem de ação ou omissão do próprio 
SEGURADO. 

 
13. RECLAMAÇÕES derivadas de, baseadas em ou alegando depreciações ou menos-valias das 

operações intermediadas, assim como frustração de expetativas de custos ou rendimentos 
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mesmo que expressamente garantidos, exceto se estes factos forem consequência de ERRO 
OU FALHA PROFISSIONAL. 

 
14. RECLAMAÇÕES por faltas em dinheiro, erros de pagamentos ou infidelidades das pessoas sob 

controle ou vigilância do TOMADOR DO SEGURO ou SEGURADO, salvo se tais erros ou faltas 
resultarem em danos para TERCEIROS que sejam consequência de negligência profissional 
cometida no exercício da atividade. 

 
15. RECLAMAÇÕES por qualquer atuação dolosa ou fraudulenta por parte do SEGURADO. 
 

 
16. RECLAMAÇÕES ou ações interpostas perante qualquer órgão jurídico fora do Âmbito 

Territorial indicado nas Condições Particulares, bem como quaisquer trabalhos realizados 
fora do referido Âmbito. 

17. RECLAMAÇÕES, 
derivadas de, baseadas em ou alegando depreciações ou menos-valias das operações 
intermediadas, assim como frustração de expetativas de custos ou rendimentos mesmo que 
expressamente garantidos, exceto se estes factos forem consequência de ERRO OU FALHA 
PROFISSIONAL. 
que alegações de “market timing” ou “late trading”. 

 
 
 
 

DELIMITAÇÃO TEMPORAL        SECÇÃO V 
______________________________________________________________________________________ 

 
Com carácter de cláusula ou condição limitativa dos direitos do SEGURADO, expressamente aceite pelo 
TOMADOR DO SEGURO e pelos SEGURADOS, esta é uma APÓLICE baseada em RECLAMAÇÕES que 
cobrem apenas aquelas que se apresentem pela primeira vez contra o SEGURADO ou SEGURADOR no 
exercício da ação direta, durante o PERÍODO SEGURO ou durante o PERÍODO ADICIONAL DE 
NOTIFICAÇÃO, aplicável conforme estabelecido na Secção VI, em relação a ERROS OU FALHAS 
PROFISSIONAIS cometidos tanto antes da data efetiva da APÓLICE como durante o PERÍODO SEGURO, a 
menos que uma DATA RETROATIVA diferente seja acordada e se reflita na secção 9 das Condições 
Particulares. 

 
 
 

PERÍODO ADICIONAL DE NOTIFICAÇÃO                                   SECÇÃO VI 
______________________________________________________________________________________ 
 
a. Nos termos requeridos pelo artº. 10º da Portaria nº. 385-E/2017, este PERÍODO ADICIONAL DE NOTIFICAÇÃO é 

automaticamente incluído na apólice para o prazo de dois anos, desde que os danos das reclamações nesse 
período não estejam cobertos por contrato de seguro posterior válido.  
 

b. Se o SEGURADOR se recusar a oferecer termos e condições de renovação, a cobertura desta APÓLICE é 
prorrogada automaticamente e sem pagamento de PRÉMIO adicional, durante o PERIODO ADICIONAL DE 
NOTIFICAÇÃO  de 24 meses após a data de vencimento do PERÍODO SEGURO, mas exclusivamente em relação a 
ERROS OU FALHAS PROFISSIONAIS cometidas ou alegadamente cometidas antes da data de vencimento e, se 
aplicável, após a DATA RETROATIVA indicada nas Condições Particulares. 

A oferta de renovação pelo SEGURADOR de termos, condições, FRANQUIAS, LIMITES DE 
INDEMNIZAÇÃO ou PRÉMIO diferente daquelas estabelecidas nesta APÓLICE, não constituirá uma 
recusa em oferecer condições de renovação. 

 
c. Se o TOMADOR DO SEGURO ou o SEGURADO se recusar a renovar esta APÓLICE, sempre e quando o 

SEGURADOR for notificado por escrito até 30 dias após o vencimento do PERÍODO SEGURO, o 
PERÍODO ADICIONAL DE NOTIFICAÇÃO de 24 meses após a data de vencimento, apenas se aplicará até que para 
o mesmo risco seja subscrito um contrato de seguro posterior.  
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d. Uma vez decorrido o PERÍODO SEGURO e se a APÓLICE tiver sido renovada, o PERÍODO ADICIONAL DE 
NOTIFICAÇÃO será regulado pelo estipulado nas alíneas b) e c) anteriores para todas as anuidades seguintes. 

 
e. O PERÍODO ADICIONAL DE NOTIFICAÇÃO, em nenhum caso, aumentará o LIMITE DE INDEMNIZAÇÃO anual 

agregado garantido pelo SEGURADOR ao abrigo desta APÓLICE, porque o referido Período será parte de, e não 
além, da última Anuidade. No entanto, tal como estabelecido nas alíneas anteriores, o PERÍODO DE 
NOTIFICAÇÃO ADICIONAL não pode ser garantido e tornar-se-á nulo se: 

 

 Durante o referido período, a APÓLICE for renovada e/ou substituída por outra que 

cubra total ou parcialmente o mesmo risco e/ou 

 O cancelamento ou a resolução ocorrer devido ao não pagamento do PRÉMIO, ou 

por qualquer outro caso contemplado na lei. 

 
 
 
DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA E JURISDIÇÃO                    SECÇÃO VII 
______________________________________________________________________________________ 
 
A Delimitação Geográfica desta APÓLICE é extensível às atividades profissionais realizadas na União Europeia, a 
menos que uma Delimitação Geográfica mais ampla seja acordada na secção 6 das Condições Particulares. 
 
Da mesma forma e com relação à Jurisdição, limita-se às RECLAMAÇÕES interpostas e às sentenças ou resoluções 
correspondentes executadas nos tribunais de qualquer país membro da União Europeia. 
 
 
 
 

LIMITE DE INDEMIZAÇÃO                                                   SECÇÃO VIII 
______________________________________________________________________________________ 
 
LIMITE POR SINISTRO: O montante máximo especificado na secção 5 das Condições Particulares a ser pago pelo 
SEGURADOR em cada SINISTRO independentemente do número de vítimas ou lesados. 
 
LIMITE ANUAL AGREGADO: É o valor máximo especificado na Secção 5 das Condições Particulares a ser pago pelo 
SEGURADOR durante o PERÍODO SEGURO e qualquer PERÍODO DE NOTIFICAÇÃO ADICIONAL e/ou qualquer extensão 
do PERÍODO SEGURO, para todos os riscos que são Objeto de Cobertura e para todas as Garantias e Benefícios da 
APÓLICE, com exceção do indicado relativamente às provisões de Gastos de Defesa, independentemente do número 
de RECLAMAÇÕES. 
 
Na presente apólice, o LIMITE DE INDEMNIZAÇÃO especificado na Secção 5 das Condições Particulares é um valor 
anual agregado para todas as RECLAMAÇÕES no PERÍODO DE SEGURO. 

 
Qualquer SUBLIMITE estabelecido nas Condições Particulares da APÓLICE será parte integrante do LIMITE ANUAL 
AGREGADO e não um adicional ao mesmo. 
 
 
 
 

CONDIÇÕES APLICÁVEIS ÀS RECLAMAÇÕES                                    SECÇÃO IX 
______________________________________________________________________________________ 
 
1. NOTIFICAÇÃO DE RECLAMAÇÕES E/OU INCIDÊNCIAS 

O TOMADOR DO SEGURO ou o SEGURADO deve, de forma confiável, como condição prévia às obrigações do 

SEGURADOR ao abrigo desta APÓLICE, notificar o SEGURADOR de qualquer RECLAMAÇÃO ocorrida dentro 
de um prazo máximo de OITO dias após terem tido conhecimento da mesma. 
 
O TOMADOR DO SEGURO ou o SEGURADO deve fornecer ao SEGURADOR toda a informação de que disponha 

sobre as circunstâncias da RECLAMAÇÃO. O incumprimento desta obrigação, por intenção ou negligência 
grave, dará direito ao SEGURADOR de recusar o SINISTRO. 
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Sendo a presente apólice um seguro obrigatório de responsabilidade civil em benefício dos 
eventuais TERCEIROS lesados, o incumprimento do TOMADOR DE SEGURO ou do SEGURADO não 
será oponível aos direitos daqueles. Como tal, a apólice será competente para indemnizar as 
reclamações recebidas dos TERCEIROS, ficando o SEGURADOR com direito de regresso sobre o 
SEGURADO quando se verificar o imcumprimento referido no parágrafo anterior. 
 

2. DEFESA JURÍDICA DO SEGURADO 
Salvo acordo em contrário, o SEGURADOR assumirá a gestão legal de qualquer RECLAMAÇÃO ao abrigo desta 
POLÍTICA e agirá com total discrição na direção de qualquer negociação ou procedimento na liquidação da 
referida RECLAMAÇÃO. 
 
O SEGURADOR deve nomear os advogados e procuradores que devem defender e representar o SEGURADO nos 
processos judiciais que surjam no seguimento da reclamação das responsabilidades civis cobertas pela APÓLICE, 
mesmo quando as mesmas sejam infundadas. 
 
O SEGURADO deve fornecer a colaboração necessária para a referida defesa, comprometer-se a conceder 
poderes gerais para ações judiciais, bem como a sua assistência pessoal aos atos necessários. Se, na ausência 
desta colaboração, as possibilidades de defesa do SINISTRO forem prejudicadas ou diminuídas, o SEGURADOR 
poderá reclamar danos ao SEGURADO na proporção da culpa do SEGURADO e do prejuízo sofrido. Não obstante o 
que precede, quando o requerente também é segurado com o mesmo SEGURADOR ou há algum outro possível 
conflito de interesses, este deverá comunicar imediatamente ao SEGURADO a existência dessas circunstâncias, 
sem prejuízo da realização das diligências que, pela sua urgência, são necessários para a defesa. O SEGURADO 
pode escolher entre manter a gestão legal com o SEGURADOR ou confiar sua própria defesa a outra pessoa. Neste 
último caso, o SEGURADOR será obrigado a pagar as despesas de tal gestão legal dentro dos LIMITES acordados 
na APÓLICE. 
 
Se o SEGURADO for condenado em qualquer processo judicial, com declaração expressa da sua responsabilidade 
civil no exercício de sua profissão, o SEGURADOR decidirá sobre a conveniência de recorrer perante o tribunal 
superior competente. Se o SEGURADOR julgar inadmissível o recurso, ele informará o interessado, deixando-o 
livre para o interpor por sua exclusiva conta, sendo obrigado a reembolsar-lhe os Gastos de Defesa no caso de o 
referido recurso ser procedente. 
 

3. CONCORRÊNCIA DE SEGUROS 
No caso de o TOMADOR DE SEGURO ou o SEGURADO terem contratado outro ou outros seguros relativo ao 
mesmo risco e aos mesmos interesses por idêntico período, devem informar todos os SEGURADORES dessa 
circunstância. 
No caso de para um dado SINISTRO serem competentes mais do que uma APÓLICE, nos termos do Artº. 133º do 
Regime Jurídico do Contrato de Seguro o SEGURADO poderá escolher qual das APÓLICES acionar.  Em tal caso, a 
presente APÓLICE não concorrerá nem poderá ser utilizada para repartir ou completar a cobertura do SINISTRO 
em causa. 

 
4. CONSENTIMENTO DO SEGURADOR 

O TOMADOR DO SEGURADO ou o SEGURADO não deve reconhecer qualquer responsabilidade, nem deve realizar 
nenhuma transação, oferta ou liquidação de quaisquer RECLAMAÇÕES sem o consentimento por escrito do 
SEGURADOR. 
 
No entanto, no caso de o SEGURADO e o SEGURADOR não chegarem a acordo com base no aconselhamento do 

último para resolver um pedido, e o SEGURADO opte por contestar ou continuar o procedimento legal, então a 
responsabilidade do SEGURADOR não deve exceder do montante pelo qual a RECLAMAÇÃO poderia 
ter sido resolvida naquela data, acrescido das taxas, custos e despesas decorrentes da Defesa Legal 
incorridos com o seu consentimento, deduzida a FRANQUIA e sempre sujeito ao LIMITE DE INDEMNIZAÇÃO 
disponível ao abrigo da APÓLICE. 
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CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO GERAL                      SECÇÃO X 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

1. INÍCIO E DURAÇÃO DO CONTRATO  
1.1. O presente contrato produz efeitos a partir das zero horas da data constante das Condições Particulares, 

desde que o prémio ou fração inicial seja pago.  

1.2. O contrato é celebrado por um ano a continuar pelos anos seguintes.  

1.3. O presente contrato, sendo celebrado por um ano a continuar pelos seguintes, considera-se o 
sucessivamente renovado por períodos anuais, exceto se qualquer das partes o denunciar por 
escrito ou por qualquer outro meio do qual fique registo duradouro, com a antecedência 
mínima de 30 dias em relação ao termo da anuidade ou se o Tomador não proceder ao 
pagamento do prémio da anuidade subsequente ou da 1ª fração deste.  
 

2. RESOLUÇÃO E CADUCIDADE DO CONTRATO  

2.1. O contrato pode ser resolvido, por qualquer das partes, a todo o tempo, havendo justa causa, 
nos termos gerais. 

2.2. A resolução do contrato por falta de pagamento do prémio fica sujeita às disposições legais e 
contratuais aplicáveis. 

2.3. A resolução do contrato produz os seus efeitos às 24 horas do dia em que se torne eficaz, o 
que ocorrerá decorridos que sejam quinze dias sobre a data da sua comunicação. 

2.4. O presente contrato caduca na data em que ocorra a cessação da atividade objeto do seguro 
ou a perda de licenciamento para o exercício da mesma.  
 

3. DECLARAÇÃO INICIAL DO RISCO 
3.1. O TOMADOR DO SEGURO e o SEGURADO estão obrigados, antes da celebração do contrato, a 

declarar com exatidão todas as circunstâncias que conheçam e razoavelmente devam ter por 
significativas para a apreciação do risco pelo Segurador. 

3.2. O disposto no número anterior é igualmente aplicável a circunstâncias cuja menção não seja 
solicitada em questionário fornecido pelo SEGURADOR. 

3.3. Em caso de incumprimento doloso do disposto no nº 3.1, o contrato é anulável, nos termos e 
com as consequências previstas na lei. 

3.4. Em caso de incumprimento com negligência do disposto no nº 3. 1, o SEGURADOR pode optar 
pela cessação ou alteração do contrato, nos termos e com as consequências previstas na lei. 
 

4. PAGAMENTO DO PRÉMIO 
4.1. O prémio ou fração inicial é devido na data da celebração do contrato. A falta de pagamento do 

prémio inicial ou da 1ª fração deste, na data de vencimento, determina a resolução 
automática do contrato a partir da data da sua celebração. 

4.2. Os prémios ou frações seguintes são devidos nas datas estabelecidas na apólice. 
4.3. Nos termos da lei, o Segurador avisará o Tomador do Seguro, por escrito, até 30 dias antes da data em que 

os prémios ou frações seguintes são devidos.  
4.4. A falta de pagamento do prémio de uma anuidade subsequente ou da 1ª fração deste na data 

em que é devido, impede a prorrogação do contrato, pelo que este não se renovará. A falta de 
pagamento de qualquer outra fração do prémio na data em que é devida, determina a 
resolução automática e imediata do contrato nessa mesma data. 

4.5. A falta de pagamento, na data indicada no aviso, de um prémio adicional, desde que este 
decorra de um pedido do TOMADOR DO SEGURO para alteração da garantia que não implique 
agravamento do risco, determinará que a alteração fique sem efeito, mantendo-se as 
condições contratuais em vigor anteriormente àquele pedido, a menos que a subsistência do 
contrato se revele impossível, caso em que se considera resolvido na data do vencimento do 
prémio não pago. 

4.6. A falta de pagamento, na data indicada no aviso, de um prémio adicional resultante de uma 
modificação do contrato fundada num agravamento superveniente do risco, determina a 
resolução automática do contrato nessa data.  
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5. ESTORNO DO PRÉMIO 
5.1. Quando por força de modificação ou resolução do contrato, houver lugar, nos termos da lei, a estorno ou 

reembolso do prémio, este será calculado nos seguintes termos: 
5.1.1. Se a iniciativa for do SEGURADOR, este devolverá ao TOMNADOR DO SEGURO uma parte do prémio 

calculado proporcionalmente ao período de tempo não decorrido até à data do vencimento; 
5.1.2. Se a iniciativa for do TOMADOR DO SEGURO, o SEGURADOR devolverá ao TOMADOR DO SEGURO 

uma parte do prémio calculado proporcionalmente ao período de tempo não decorrido até à data do 
vencimento; 

5.1.3. Quando, no decurso de uma mesma anuidade, ocorrer um ou mais sinistros, para efeito de cálculo 
do prémio a devolver, atender-se-á apenas à parte do capital seguro que exceda o valor global das 
indemnizações devidas pelo Segurador.  
 

6. ALTERAÇÃO DO PRÉMIO 
Não havendo alteração no risco, qualquer alteração do prémio aplicável ao contrato apenas poderá 
efetivar-se no vencimento anual seguinte.  
 

7. AGRAVAMENTO DO RISCO 
7.1. O TOMADOR DO SEGURO e o SEGURADO obrigam-se, no prazo de 14 dias a partir do 

conhecimento dos factos, a comunicar por escrito ao SEGURADOR, todas as alterações do 
risco que agravem a  Responsabilidade por este assumida. 

7.2. A falta de comunicação referida no número anterior tem as consequências previstas na lei. 
7.3. O SEGURADOR dispõe de 30 dias a contar da data em que tenha conhecimento do agravamento do risco 

para: 
7.3.1. Apresentar ao TOMADOR DO SEGURO uma proposta de modificação do contrato, que este deve 

aceitar ou recusar em igual prazo, findo o qual se entende aprovada a modificação proposta; 
7.3.2. Resolver o contrato, demonstrando que, em caso algum, celebra contratos que cubram riscos com as 

características resultantes desse agravamento do risco.  
 

8. OBRIGAÇÕES DO SEGURADOR 
8.1. O SEGURADOR substituirá o SEGURADO na regularização amigável ou litigiosa de qualquer SINISTRO 

abrangido pelo presente contrato. 
8.2. As averiguações e peritagens necessárias ao reconhecimento do SINISTRO e à avaliação dos danos, deverão 

ser efetuados pelo SEGURADOR com prontidão e diligência, sob pena de responder por perdas e danos. 
8.3. O SEGURADOR suportará as despesas, incluindo as judiciais, decorrentes da regularização de SINISTROS 

referida nos números anteriores. 
8.4. A indemnização deve ser paga logo que concluídas as averiguações e peritagens necessárias ao 

reconhecimento da responsabilidade do SEGURADO e ao estabelecimento do acordo quanto ao valor a 
indemnizar. Se decorridos 30 dias, o SEGURADOR, de posse de todos os elementos indispensáveis à 
reparação dos danos ou ao pagamento da indemnização acordada, não tiver realizado essa obrigação, por 
causa não justificada ou que lhe seja imputável, incorrerá em mora, vencendo a indemnização juros à taxa 
legal em vigor.  
 

9. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO 
9.1. O SEGURADO obriga-se, sob pena de responder por perdas e danos, a informar o 

SEGURADOR, no mais curto prazo de tempo possível, mas nunca superior a 8 dias, da cessação 
da atividade objeto do contrato de seguro, bem como da perda de licenciamento para o 
exercício da mesma. 

9.2. Em caso de SINISTRO coberto pelo presente contrato, o SEGURADO, sob pena de responder por perdas e 
danos, obriga-se a: 

9.2.1. Participar tal facto, por escrito, ao SEGURADOR, no mais curto prazo de tempo possível, 
nunca superior a 8 dias a contar do dia da ocorrência ou do dia em que tenha 
conhecimento da mesma; 

9.2.2. Tomar as medidas ao seu alcance no sentido de evitar ou limitar as consequências do sinistro; 
9.2.3. Colaborar com o SEGURADOR no apuramento da causa do sinistro; 
9.2.4. Não abonar extrajudicialmente a indemnização reclamada sem autorização escrita do SEGURADOR, 

bem como não formular ofertas, tomar compromissos ou praticar algum ato tendente a reconhecer a 
responsabilidade do SEGURADOR, a fixar a natureza e valor da indemnização ou que, de qualquer 
forma, estabeleça ou signifique a sua responsabilidade; 

9.2.5. Não dar ocasião, por omissão ou negligência, a sentença favorável a TERCEIRO nem quando não der 
imediato conhecimento ao SEGURADOR, a qualquer procedimento judicial intentado contra ele por 
motivo de SINISTRO coberto pela APÓLICE. 



12 

 

9.3. O SEGURADO, sob pena de responder por perdas e danos, obriga-se ainda a conceder ao SEGURADOR o 
direito de orientar e resolver os processos resultantes de SINISTROS cobertos pela apólice, outorgando por 
procuração bastante os necessários poderes, bem como fornecendo e facilitando todos os documentos, 
testemunhas e outras provas e elementos ao seu alcance. Quando o SEGURADO e o TERCEIRO tiverem 
contratado um seguro com o mesmo SEGURADOR ou existindo qualquer outro conflito de interesses, o 
SEGURADO, frustrada a resolução do litígio por acordo, pode confiar a sua defesa a quem entender, não 
assumindo o SEGURADOR quaisquer custos daí decorrentes. 

 
10. GESTÃO DO CONTRATO 

Toda a documentação, informação ou notificação que, em virtude das disposições desta APÓLICE e da legislação 
em vigor devam ser enviadas à Seguradora, será dirigida através do Corretor de Seguros indicado na seção 12 
das Condições Particulares. 

 
 

11. PROCEDIMENTOS PARA A RENOVAÇÃO 
Antes da data de vencimento do Período Seguro, o TOMADOR DE SEGURO deve fornecer ao SEGURADOR um 
questionário de renovação devidamente preenchido e a informação necessária para a avaliação de risco, 
calculando-se o prémio para a renovação da APÓLICE com base nas informações contidas no referidos 
documentos. 

 
 
ACEITAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS                   SECÇÃO XI 
______________________________________________________________________________________ 
 
As Condições Económicas desta APÓLICE foram estabelecidas tendo em conta os termos e limitações 
estipulados pelas partes, particularmente no que se refere às Definições, Riscos Objecto de Cobertura, 
Âmbito Temporal, Limitações por Anuidade de Seguro, LIMITES DE INDEMINIZAÇÃO E FRANQUIAS, 
assim como exclusões e outras estipulações. Se se pretendesse estender as garantias a outras esferas 
de responsabilidade, o seguro não havia sido subscrito ou as condições de aceitação do risco a ser 
coberto e os prémios resultantes teriam alcançado um âmbito diferente e um nível mais gravoso. 
 
As condições destacadas de forma especial neste contrato em negrito, e no caso que poderia ser 
considerado como limitando os direitos do Tomador do Seguro ou do Segurado são expressamente 
aceites pelo Tomador do Seguro, que declara ter analisado cuidadosamente cada uma delas e que está 
plenamente de acordo com cada uma das mesmas, conforme atesta a sua assinatura. 

 

 
 

 


