
Apólice de Responsabilidade Civil
da Ordem dos Advogados

Formulário de Participação de Sinistro

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

1. Dados do Segurado:

Nome: Cédula:

Morada:

Correio Electrónico:

Tem contratada uma Apólice de Reforço

Apólice:

Período de Seguro: Segurador:

Capital de Reforço:

 
Apólice:

Segurador:

Período do Seguro:

Telefone:

Código postal:

2. Dados do Reclamante/Lesado:

Nome:

Morada:

Correio Electrónico: Telefone:

Código postal:

Caso tenha apólice de reforço subscrita por intermédio da Aon Portugal, S.A., agradecemos que nos 
confirme se pretende acionar a mesma:

Exerce a sua atividade em prática societária? Em caso afirmativo, preencha por favor os campos abaixo:

Ainda que a participação seja meramente cautelar é necessário o preenchimento deste formulário:



3. Motivo da Reclamação / Participação:

4. Dados do Sinistro:

Quantia Reclamada / Peticionada / Dano Potencial:

5. Remeter a Participação / Reclamação para:

E-mail: pt.sinistros.oa@aon.pt

Via CTT: A/C Sinistros Ordem dos Advogados
Aon Portugal, S.A.
Avenida da Liberdade, 249, 2º - 1250-143 Lisboa

6. Documentação a apresentar em qualquer participação / Participação de Sinistro:

Para dar seguimento à tramitação / instrução do processo de sinistro, junto do Segurador, agradecemos 
que nos seja remetido:  

-  Formulário de Participação de Sinistro, devidamente preenchido;

-  Reclamação do reclamante / lesado, apresentado pelo mesmo ou por quem o represente legalmente,  
    onde sejam indicados os motivos da reclamação e quantificados os danos e prejuízos causados;

-   Descrição do ocorrido com indicação do alegado acto ilícito, potencial dano e nexo de causalidade;

-  Demais documentação tida por relevante (petição inicial, contestação, sentença, acórdão ou troca 
    de correspondência.  

Reclamação apresentada diretamente pelo Lesado junto do Segurado (deve anexar o documento ao 
presente formulário). 

Demanda judicial contra o Segurado (deve anexar a documentação ao presente formulário). 

Outro? Qual? 

Assinatura do Segurado Data



“Em cumprimento do disposto na Lei nº 67/98, de 26 de Outubro, relativo à Proteção de Dados de Carácter Pessoal, a Aon Portugal (titular e responsável pelos ficheiros), domiciliada em 
Avenida da Liberdade, 249, 2º, 1250-143 Lisboa, informa-o a respeito da política de proteção de dados pessoais, para que possa livremente decidir se disponibiliza à Aon Portugal os dados pessoais 
que se possam solicitar neste formulário. A Aon Portugal modificará esta política em consonância com a evolução legislativa e jurisprudencial referente à política de proteção de dados pessoais, 
mediante a comunicação das modificações com razoável antecedência.
Todos os dados solicitados através deste formulário, serão incorporados no ficheiro automatizado da Aon Portugal e serão objecto de tratamento automatizado. A recolha e tratamento automatizado 
dos dados pessoais tem como finalidade a prestação, manutenção, a administração, ampliação, melhoria e estudo dos serviços que decida aderir, contratar ou solicitar informações. A finalidade da 
recolha e tratamento automatizado dos dados pessoais inclui igualmente o envio de questionários, que o utilizador não fica obrigado a responder. Salvo nos campos em que se indique o contrário, 
as respostas às perguntas sobre os dados pessoais são necessárias para a prestação dos serviços. Todos os dados inseridos neste formulário poderão ser comunicados às entidades colaboradoras 
e a terceiros, para o cumprimento ou formalização, se for o caso, da relação comercial estabelecida. Da mesma forma a Aon Portugal poderá comunicar os dados às empresas do Grupo Aon, com 
os mesmos fins citados anteriormente. Consideram-se empresas do Grupo Aon, aquelas nas quais a Aon Corporation possui, no mínimo, cinquenta por cento dos direitos de voto, nos órgãos sociais 
das ditas sociedades. Aon Corporation é um líder mundial em gestão de riscos, corretagem de seguros e resseguros e consultoria. As sociedades do seu Grupo empresarial encontram-se atualmente 
em mais de 120 países, para mais informações poderá consultar o endereço www.aon.com. Tanto as sociedades do Grupo Aon, como os terceiros aos que se possam comunicar os dados podem 
ter o seu domicílio no estrangeiro em qualquer dos casos, a Aon Portugal garante a confidencialidade e o tratamento seguro dos dados pessoais nos movimentos internacionais de dados que 
possam produzir-se com fundamento nestas sessões, em conformidade com a Lei nº 67/98 que regula o tratamento de dados pessoais. A Aon Portugal informa-lhe que cumpre com as medidas de 
segurança de proteção de dados pessoais legalmente requeridas e que adotou todas as medidas razoavelmente exigíveis de acordo com os conhecimentos técnicos actuais para evitar a perda, mau 
uso, alteração, intrusão ilegítima e subtração dos dados pessoais disponibilizados à Aon Portugal.
A Aon Portugal informa-lhe igualmente que poderá, em qualquer momento, revogar o consentimento anteriormente concedido para exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento 
e oposição dos dados recolhidos, dirigindo-se para isso a Aon Portugal através do correio eletrónico para: pedro.filipe@aon.pt ou enviando uma carta para o seguinte endereço: Avenida da 
Liberdade, 249, 2º, 1250-143 Lisboa”.      
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