SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL
PROFISSÕES ESPECÍFICAS
Apólice de Seguro de Grupo Número:
PA13PI0003

Ata Adicional:

12

Procede-se pela presente Ata Adicional à renovação da apólice pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022.
Demais termos e condições permanecem inalterados.

Condições Particulares
1 - TOMADOR DO SEGURO:

Verlingue – Corretor de Seguros, SA

2 – SEGURADO(S):

Verlingue – Corretor de Seguros, SA
Rua Silva e Albuquerque, n.º 17A e B
1700-360 Lisboa

3 – ACTIVIDADE PROFISSIONAL:

Mediação de Seguros.

4 – OBJECTO/RISCO SEGURO

É expressamente convencionado que a cobertura concedida por esta Apólice
garante, nos termos das Condições Gerais, Especiais e das presentes
Condições Particulares, a Responsabilidade Civil Profissional emergente da
atividade do Segurado, na sua qualidade de mediador de seguros, nos
termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

5 - COBERTURAS:

Cobertura das Condições Gerais da Apólice de Responsabilidade Civil
Profissional para Profissões Específicas da AIG Europe S.A. e Condições
Especiais de Corretores e Agentes de Seguros anexas.

6 - ÂMBITO TERRITORIAL:

União Europeia.

7 – PERÍODO DE VIGÊNCIA
DA APÓLICE:

01/01/2022 – 31/12/2022 (sem renovação tácita).

8 – CAPITAL SEGURO/LIMITE
DA RESPONSABILIDADE
DA SEGURADORA:

O montante correspondente à obrigação legal de segurar, prevista na lei e
regulamentação aplicáveis ao exercício da atividade de mediação de seguros.
À data destas condições particulares o montante do capital seguro é de
€ 1.300.380 por sinistro e € 1.924.560 por anuidade por anuidade,
independentemente do número de sinistros ocorridos.
Os montantes referidos serão objeto de atualização automática, nos termos
legalmente estabelecidos, sem que por isso seja necessário proceder à
alteração destas Condições Particulares.
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9 - PRÉMIO COMERCIAL:
a) É devido o seguinte Prémio comercial anual: € 1.400,00
b) O pagamento do Prémio é devido anualmente.
10 – FRANQUIA POR SINISTRO:
10% do valor da reclamação com o mínimo de € 250 e o máximo de € 500.
FAZ-SE CONSTAR QUE A FRANQUIA NÃO É OPONÍVEL A TERCEIROS NEM AOS SEUS HERDEIROS.
11 - CONDIÇÕES:
a) Data Retroativa – 01/02/2012
b) Fica expressamente convencionado que, respeitados os demais termos da presente Apólice, estende-se a
cobertura nela prevista aos Danos provocados pelos Segurados decorrentes do uso dos poderes de
regularização de sinistros concedidos pela Seguradora ao mediador Segurado, se os mesmos forem de valor
igual ou inferior a € 10.000,00 (dez mil euros).
Se foram atribuídos poderes para regularização de sinistros de valor superior ao referido, não haverá cobertura
para eventuais Danos deles decorrentes.
c) Aos Segurados é atribuída a condição de Segurado a partir do momento em que tenham em seu poder um
certificado de seguro emitido pela AIG EUROPE S.A. – SUCURSAL EM PORTUGAL em seu nome. As
pessoas singulares ou coletivas relativamente às quais não tenha sido emitido pela Seguradora o certificado
referido, não usufruirão da qualidade de Segurado, não estando, consequentemente, cobertos por esta Apólice.

12 - EXCLUSÕES:
AS

EXCLUSÕES APLICÁVEIS A ESTA

APÓLICE

SÃO AS ENUMERADAS NAS

DERROGAÇÃO DAS EXCLUSÕES PREVISTAS NAS SUAS CONDIÇÕES GERAIS.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DA

APÓLICE

EM

13 - PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais que sejam transmitidos no âmbito da relação contratual estabelecida nesta Apólice serão
processados e armazenados informaticamente pela Seguradora enquanto entidade responsável pelo respetivo
tratamento e destinam-se à gestão da relação contratual entre o Segurado, o Tomador do Seguro e Seguradora.
Os dados recolhidos podem ser tratados por entidades subcontratadas e ser comunicados a terceiros no âmbito do
cumprimento de obrigações legais e ainda para fins de co-seguro, resseguro, cessão ou administração de carteira
ou prevenção de fraude.
É garantido ao Segurado o direito de acesso, atualização e retificação dos seus dados pessoais nos termos da lei,
mediante solicitação por escrito para a Seguradora, para a seguinte morada:
AIG EUROPE S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL
AV LIBERDADE 131, 3º
1250-140 LISBOA
Telefone Nº
Fax Nº

21 330 33 60
21 316 08 52

As omissões, inexatidões e falsidades, quer no que respeita a dados de fornecimento obrigatório, quer facultativo,
são da responsabilidade do Segurado e do Tomador do Seguro.
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O Tomador do Seguro autoriza expressamente a Seguradora a ceder ou transmitir os seus dados pessoais a outras
sociedades integradas no grupo empresarial a que a Seguradora pertence (incluindo entidades, sedeadas fora da
União Europeia) quando tal se mostre necessário no âmbito da contratação pelo Tomador do Seguro dos produtos e
serviços da Seguradora.
Caso o Tomador do Seguro tenha transmitido ou venham a transmitir à Seguradora dados pessoais relativos a
quaisquer Segurados, terceiros lesados ou outros terceiros, o Tomador do Seguro desde já declara e garante que
obtive e obterá o prévio consentimento dos respetivos titulares dos dados para a comunicação de tais informações.
Sanções políticas económicas (AIG)
A Seguradora não irá fornecer cobertura ou ser responsável pelo pagamento de uma reclamação ou uma
indemnização sob esta apólice, que expõem a Seguradora, a sua empresa-mãe ou a entidade que acabará por a
controlar, à imposição de uma sanção, proibição ou restrição sob as resoluções das Nações Unidas ou de leis ou
regulamentos em matéria de sanções económicas ou comerciais na União Europeia, Reino Unido ou dos Estados
Unidos da América, como resultado de fornecer tal cobertura, pagamento de tal reclamação ou de tal benefício.
Política de Privacidade
A AIG Europe S.A. - Sucursal em Portugal, está determinada em proteger a privacidade dos seus clientes,
reclamantes e de qualquer outra pessoa.
Os Dados Pessoais são todas as informações que identificam e dizem respeito à sua pessoa ou a outra pessoa (como
por exemplo pessoas pelas quais seja responsável).
A fim de podermos fornecer os nossos produtos e serviços e gerir a nossa atividade, nós (AIG) iremos recolher, utilizar
e divulgar os seus Dados Pessoais. Fazemo-lo para diversas finalidades, incluindo para tomar decisões
automatizadas e não automatizadas (incluindo definir perfis) sobre se devemos prestar serviços de seguros,
assistência ou outros serviços, para responder aos seus pedidos e para processar reclamações. Poderemos também
utilizar os seus Dados Pessoais para detetar, investigar ou prevenir condutas criminosas (incluindo fraude,
branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo). Para este efeito, poderemos partilhar os seus Dados
Pessoais com os nossos afiliados, prestadores de serviços e outros terceiros. Os seus Dados Pessoais poderão ser
transferidos para fora do país em que se encontra localizado, incluindo para países fora do Espaço Económico
Europeu. Enquanto titular de dados, dispõe de alguns direitos no que diz respeito aos seus Dados Pessoais.
Para o exercício dos seus direitos em matéria de proteção de dados deverá contactar-nos por correio electrónico para
protecaodedados.pt@aig.com ou por correio para Avenida da Liberdade nº 131 - 3º, 1250-140 Lisboa.
Encontrará mais informações sobre os seus direitos e a forma como recolhemos, utilizamos e divulgamos os seus
Dados Pessoais na versão integral da nossa Política de Privacidade em: http://www.aig.com.pt/politica-de-privacidade
ou solicite uma cópia, por escrito, para Data Protection Officer, AIG Europe S.A. Sucursal em Portugal, Avenida da
Liberdade nº 131 - 3º, 1250-140 Lisboa ou por correio eletrónico para: protecaodedados.pt@aig.com.
Data de emissão da apólice: 8 de Fevereiro de 2022
AIG EUROPE S.A.

Procurador
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