
FORMULÁRIO DE SUBSCRIÇÃO
Apólice Complementar de Seguro de Reforço 2021

Responsabilidade Civil Profissional 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ADVOGADO ADERENTE (SEGURADO)

Nome Profissional: _________________________________________________________________

Cédula Profissional: _________________________    N.I.F.:_________________________________

Domicílio Profissional: _______________________________________________________________

Código Postal: _____________________    Localidade:  ____________________________________

Contacto Telefónico: _______________    Correio Electrónico: _______________________________

2. OPÇÃO DE REFORÇO DE CAPITAL
LIMITE DE 

INDEMNIZAÇÃO
PRÉMIO TOTAL 

SEM FRANQUIA *

PRÉMIO TOTAL 
COM FRANQUIA *

150.000,00€

250.000,00€
600.000,00€
850.000,00€

1.100.000,00€

110.17 € 68.86 €

158.24 € 112.31 €

493.11 € 227.54 €

727.08 € 375.47 €

879.37 € 471.35 €

1.190.87 € 625.74 €

* O valor do prémio e/ou franquia pode alterar de acordo com o histórico de sinistros do segurado.

NOTAS:

. Nos termos do art.º 104.º do E.O.A., o capital de seguro mínimo de 250.000 € limita a Responsabilidade Civil Profissional dos Advogados.

. O montante do reforço selecionado vai acrescer ao do Seguro de Grupo da O.A. que disponibiliza 150.000 € por Advogado / sinistro.

. Nas opções apresentadas no quadro, é possível optar pela eliminação ou não da Franquia de 5.000 € do Seguro de Grupo da O.A.
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100.000,00€

PREENCIMENTO ELETRÓNICO OBRIGATÓRIO



3. DECLARAÇÃO DE SINISTRALIDADE

Declaração de sinistros ou reclamações de responsabilidade profissional sobre o proponente.

a) Foi efetuada alguma reclamação por negligência, erro ou omissão profissional nos últimos 5 anos?

Sim Não

Em caso afirmativo, queira preencher os dados abaixo:

Nome do Reclamante(s) / Lesado(s): ___________________________________________________
Data do Sinistro: ____________ Data em que o Sinistro foi Participado/Reportado: ____________
Valor da Reclamação: ______________________ Nº Processo: _____________________________
Descrição detalhada do sinistro dos factos que originaram a reclamação em folha anexa

b) Tem conhecimento de quaisquer factos ou circunstâncias conhecidos que possam
presumivelmente vir a gerar uma reclamação de responsabilidade profissional sobre o
proponente.

Sim Não

Em caso afirmativo, queira preencher os dados abaixo:

Nome do Reclamante(s) / Lesado(s): ____________________________________________________
Data do possivel Sinistro: __________________    Valor Possivel da Reclamação:________________
Descrição detalhada de qualquer circunstância ou factos que possam dar lugar a uma reclamação em
folha anexa

Assinatura do Tomador Conforme Documento de Identificação ____________ _____________________________

Data: __/__/__

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

O tratamento dos dados pessoais respeitantes aos titulares, facultados ou decorrentes da relação contratual, têm como fundamento a gestão da relação contratual, incluindo diligências pré

contratuais e destinam-se à formação, gestão e execução de contratos de seguro de responsabilidade civil profissional para DPO’s, nestes se considerando incluídas as diligências pré

contratuais, os procedimentos necessários à regularização de sinistros ou prestação de serviços contratados e a avaliação dos níveis de satisfação pelos serviços prestados (neste último

caso tendo como fundamento os interesses legítimos do responsável pelo tratamento). Os dados pessoais solicitados e objeto de tratamento constituem requisito necessário para a

realização destas finalidades. Caso os mesmos não sejam facultados pelos titulares, não será possível formalizar e executar o contrato de seguro.

Os titulares têm o direito de solicitar à Aon Portugal, S.A. o acesso aos dados pessoais que lhes digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do

tratamento ou de se oporem ao tratamento, bem assim como o direito à portabilidade dos dados. Para exercerem qualquer um dos referidos direitos, os titulares devem apresentar o

respetivo pedido junto da Aon Portugal, S.A., através do email: dpo.portugal@aon.pt ou dirigindo o pedido para a morada, sita na Av. da Liberdade, n.º 249 – 2º - 1250-143 Lisboa.

Os titulares dos dados poderão apresentar reclamações sobre o modo como os seus dados pessoais são tratados junto das seguintes entidades: Encarregado da Proteção de Dados:

dpo.portugal@aon.pt - Av. da Liberdade, 249 – 2º, 1250-143 Lisboa ou da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD): www.cnpd.pt - Rua de S. Bento, 148 – 3.º, 1200-821 Lisboa.

Poderá obter informação mais completa e atualizada sobre a política de privacidade e tratamento de dados pessoais da Aon Portugal, S.A. em aon.com/portugal/politica-de-privacidade

Autorizo que a Aon Portugal, S.A., como responsável pelo tratamento dos dados pessoais, trate e utilize os meus dados pessoais, constantes deste formulário, para efeitos de acções de

marketing e promoção de outros produtos de seguros, serviços, campanhas ou eventos da Aon Portugal, S.A., podendo retirar esse consentimento em qualquer momento, apresentando o

respetivo pedido junto da Aon Portugal, S.A., usando algum dos meios de contato acima indicados.
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