
Declaração de Adesão - 2019

Proponente a Advogado(a) Estagiário(a)

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional
Seguro de Acidentes Pessoais

Em conformidade com o previsto no nº5, do artigo 196.º, do E.O.A., o Proponente declara a sua intenção em 
aderir às condições negociadas pela Aon Portugal, S.A. , com suporte na XL INSURANCE COMPANY SE, nos 
termos abaixo propostos, segundo a informação prestada na presente Declaração, que será parte dos respetivos
contratos de seguro a emitir como sua consequência.

A ter em consideração:
Todos os campos acima mencionados são de preenchimento obrigatório, pelo que, o seu não preenchimento poderá invalidar a subscrição
do(s) respectivo(s) seguro(s).

A presente declaração deve ser remetida ao cuidado da Aon por:
Correio eletrónico: oa.seguros@aon.pt
Correio postal: A/C Aon Portugal, S.A. com sede na Avenida da Liberdade, 249, 2º, 1250-143 Lisboa

Todas as comunicações entre a Aon, a XL e o Proponente a Advogado(a) Estagiário(a) são realizadas por correio eletrónico.

Resumo das Coberturas:

1. Identificação do(a) Estagiário(a) aderente - Segurado(a):

Nome Profissional:

N.I.F.: Data Nascimento:

Domicílio:

Código Postal: Localidade:

Telemóvel:

Correio eletrónico:

1.1 Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)
Atividade Segura
Nos termos e para os efeitos do disposto no nº1 do artigo 196º dos E.O.A.:
a) Todos os atos da competência dos solicitadores
b) Consulta jurídica

Limite de indemnização por sinistro e período de seguro: 50.000,00€

Franquia aplicável por sinistro: 500,00€

Período Seguro: 18 Meses (duração do estágio) 

/ /
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1.2 Seguro de Acidentes Pessoais (AP)

Âmbito de cobertura: 24 Horas: incluindo riscos profissionais e extra profissionais

Período Seguro: 18 Meses (duração do estágio)

Coberturas / Capitais:
Morte ou Invalidez Permanente: 10.000,00€
Despesas de Tratamento: 1.000,00€



Existem 2 opções possíveis, conforme quadro abaixo:

Selecione com uma cruz (x) a opção pretendida:

2. Opções de Subscrição:

Nos termos da legislação vigente, o contrato de seguro só produzirá efeitos depois de realizado o 
pagamento do respetivo prémio.

Assinatura do Aderente
/ /Data:

* Os Prémios indicados já incluem os encargos legais aplicáveis.

Acidentes Pessoais

6 meses 12 meses 18 meses

19,35€

32,70€

26,02€

42,51€

39,02€

47,96€Responsabilidade Civil

Prémio Total 2019*

Data pretendida para o início do período seguro: / /
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Caso pretenda ser informado sobre futuros protocolos que sejam especialmente desenhados pela Aon para
Advogados, assinale, por favor com um X:
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