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2ª VIA

HELIO MANUEL JESUS CARTAXO
R TIMOR LT 40 3 DTO
8500-619 PORTIMAO
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Em caso de alteração ou incorreção dos dados, solicitamos que nos informe
através da Linha Clientes.

Porto, 26 de julho de 2021

Dados do Cliente
Nome: HELIO MANUEL JESUS CARTAXO

Nº Contribuinte: 140617175

Morada: R TIMOR LT 40 3 DTO

Código postal: 8500-619 PORTIMAO

BI / Cartão Cidadão: 0

Tipo de Cliente: Individual

N.º Cliente: 0510547035

Data de nascimento: 1960-12-27

Telefone: 966 393 003

Qualidade em que
efetua o seguro: Dono/Proprietário

Cliente Verde: Sim

Condições Particulares
da Apólice

0006859445
Seguro Multirrisco

Novo

Prémio do Contrato (valor anual) 81,84 € 
Moeda do Contrato: Euro
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Dados do Contrato
Produto: Casa

Opção: Base

N.º Apólice: 0006859445

Data efeito: 2021-07-27 00:00

Duração: Ano e seguintes

Data de renovação anual: 27 de julho

Periodicidade de pagamento:Anual

Modalidade de pagamento: Mediador

Dados do Objeto Seguro
N.º Objetos seguros: 2
Ver detalhe no verso.

Dados do Mediador / Ponto de Venda
Nome/Ponto de venda: NACIONALGEST CONSULTORES

SEG LDA ALJEZUR
Morada: R 25 ABRIL 88

8670-088 ALJEZUR
Telefone: 962 119 217

N.º ASF: 4070859413

Estimado Cliente, 

Informamos que este documento corresponde às Condições Particulares do seu 
contrato de seguro, onde são apresentados o objeto seguro, as coberturas 
contratadas e os capitais seguros. 

A sua apólice de seguro inclui ainda as Condições Gerais e Especiais identificadas 
na página seguinte e que poderão ser consultadas e/ou impressas a qualquer 
momento em tranquilidade.pt. 

Para ter acesso à cobertura de proteção digital deve registar-se em 
tranquilidade.cyberprotection.eap.pt

Para mais esclarecimentos, por favor contacte o seu Mediador ou a Linha 
Clientes.

Com os nossos melhores cumprimentos,

       

                      
João Barata

Membro do comité de gestão executivo
Stefano Flori

Membro do comité de gestão executivo



Condições Gerais e Especiais do Contrato

O presente Contrato de seguro regula-se por estas Condições Particulares e ainda pelas Condições Gerais e Especiais com o modelo 465.031 - abr 2021, que
poderão ser consultadas a qualquer momento em tranquilidade.pt utilizando o número da apólice para pesquisa.
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Detalhe do(s) Objeto(s) Seguro(s)

Objeto Seguro 1

Objeto Seguro: Imóvel / Recheio Local de risco: URB PRAIA DO CASTELO - VALE DA AREIA LT 5

Ano de construção do imóvel: >=1986 e <2000 8400-275 FERRAGUDO

Área bruta privativa (m2): 98,00 Custo Reconstrução Imóvel: 150 000,00 €

N.º casas de banho: 3

Tipo de habitação: Principal Tipo de imóvel: Vivenda

Código Estatístico: HAB.PR.PRINCI. - VIVENDA      
É da responsabilidade do cliente a correta indicação, no valor de reconstrução do imóvel do capital das adegas particulares, outros anexos, piscinas e campos de
ténis em redor do imóvel seguro. A omissão destes valores pode levar a que o imóvel fique em infra-seguro.

Valor de reconstrução inferior ao calculado pelo simulador ou contrato sem atualização de capitais.

Imóvel construído com placa de cimento entre pisos

Habitação protegida com alarme com ligação à polícia e/ou central de alarmes e/ou telemóvel do segurado: Não

Coberturas, Capitais e Franquias

IMÓVEL RECHEIO

COBERTURAS CAPITAIS/FRANQUIAS CAPITAIS/FRANQUIAS

Danos graves     
Atos grevistas 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
Atos de vandalismo 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
Danos por água 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
Incêndio, raio ou explosão 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
Inundações, tempestades e aluimentos de terras     
     Aluimentos de terras 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
     Inundações 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
     Queda de granizo e neve 375,00 € 100,00 € (VF) 375,00 € 100,00 € (VF)
     Tempestades 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
Quebra e queda     
Quebra e queda     
     Choque ou impacto de objetos sólidos - inclui queda de árvores 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
     Choque ou impacto de veículos terrestres 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
     Queda acidental de mobiliário fixo 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
     Queda de aeronaves 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
     Quebra ou queda de antenas 1 500,00 € 100,00 € (VF) 1 500,00 € 100,00 € (VF)
     Quebra ou queda de painéis solares 1 500,00 € 100,00 € (VF) 1 500,00 € 100,00 € (VF)
     Quebra de loiças sanitárias 1 500,00 € 100,00 € (VF) 1 500,00 € 100,00 € (VF)
     Quebra de vidros e pedras de marmores 1 500,00 € 100,00 € (VF) 1 500,00 € 100,00 € (VF)
Furto ou roubo     
Danos no imóvel por furto ou roubo 150 000,00 € 100,00 € (VF)
Furto ou roubo     15 000,00 € 100,00 € (VF)
Furto ou roubo de objetos preciosos     1 500,00 € 100,00 € (VF)
Furto ou roubo de objetos de valor     3 000,00 € 100,00 € (VF)
Responsabilidade civil     
Responsabilidade civil proprietário/inquilino/ocupante     
     Responsabilidade civil proprietário 250 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
     Responsabilidade civil familiar 15 000,00 € 100,00 € (VF)
Danos correntes     
Honorários técnicos 1 500,00 € 100,00 € (VF)
Outros riscos     
     Despesas de salvamento 1 500,00 € 100,00 € (VF) 1 500,00 € 100,00 € (VF)
     Demolição e remoção de escombros 15 000,00 € 100,00 € (VF) 1 500,00 € 100,00 € (VF)
     Despesas de funeral 500,00 € 100,00 € (VF) 500,00 € 100,00 € (VF)
     Danos por fumo ou calor 1 500,00 € 100,00 € (VF) 1 500,00 € 100,00 € (VF)
     Derrame acidental de óleo 150 000,00 € 100,00 € (VF) 15 000,00 € 100,00 € (VF)
     Danos estéticos 1 500,00 € 100,00 € (VF)
     Remoção de lodos 150 000,00 € 100,00 € (VF)
Pesquisa e reparação de avarias 1 500,00 € 100,00 € (VF)
Riscos elétricos 1 000,00 € 100,00 € (VF) 1 000,00 € 100,00 € (VF)
Apoio ao sinistro     
Apoio ao sinistro     
     Proteção jurídica 1 500,00 € 100,00 € (VF) 1 500,00 € 100,00 € (VF)
     Privação temporária de uso local 1 500,00 € 100,00 € (VF) 1 500,00 € 100,00 € (VF)
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Condições Particulares
da Apólice

0006859445
Seguro Multirrisco

Novo

Detalhe do(s) Objeto(s) Seguro(s)

     Mudança temporária 1 500,00 € 100,00 € (VF)
Assistência     
Assistência ao domicílio     
     Assistência a animais domésticos Conforme Cond.

Gerais e/ou Especiais
Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

     Assistência a eletrodomésticos 200,00 € Não Aplicável 200,00 € Não Aplicável
     Garantias médico sanitárias Conforme Cond.

Gerais e/ou Especiais
Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

     Proteção digital Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

     Envio de profissionais ao domicílio Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

     Organização de viaturas para mudanças Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

Conforme Cond.
Gerais e/ou Especiais

LIMITE DE INDEMNIZAÇÃO
Sem prejuízo do disposto na Cláusula 18.ª das Condições Gerais aplicáveis, o valor máximo de indemnização a pagar em caso de sinistro que afete o Imóvel
Seguro será de 500 000 € anuais.

ASSISTÊNCIA A ELETRÓDOMÉSTICOS
Na cobertura de Assistência a eletrodomésticos o capital fica limitado a 100 € por intervenção, no máximo de duas intervenções por anuidade.

SUBLIMITES DE INDEMNIZAÇÃO APLICÁVEIS À COBERTURA FURTO OU ROUBO (OPÇÃO BASE)
Na cobertura “Furto ou Roubo”, quando o imóvel onde o recheio seguro se encontre seja uma habitação principal, serão considerados os seguintes sublimites de
indemnização:
- Joias e objetos preciosos: 1 500€
- Objetos de valor: 3 000€
Quando o imóvel seja uma habitação secundária, será considerado um sublimite de indemnização para objetos de valor de 1 500€, ficando excluídos da cobertura
as joias e objetos preciosos.
Para efeito da presente apólice, considera-se que a habitação é principal ou secundária conforme tenha, respetivamente, períodos de desabitação inferiores ou
superiores a 90 dias seguidos ou interpolados.

PC - Percentagem do valor do capital
PS - Percentagem do valor do sinistro
VF - Valor Fixo
ND - Número de dias

INFORMAÇÕES LEGAIS E CLAUSULADO

PAGAMENTO DE PRÉMIOS E RISCOS COBERTOS
De acordo com o estipulado no Regime Jurídico do Contrato de Seguro aprovado pelo Decreto-Lei 72/2008 
de 16/04, a produção de efeitos do presente contrato e respetivas coberturas, na data de início acima 
indicada, ficará sempre dependente do efetivo pagamento do prémio ou fração inicial por parte do 
Tomador do Seguro. Face ao acima disposto, na eventualidade do referido prémio ou fração não ser pago, 
também as presentes Condições Particulares ficarão sem efeito, não ficando o Segurador vinculado a 
qualquer obrigação contratual definida nas mesmas, quer em relação ao Segurado/Pessoa Segura, quer 
ainda em relação a qualquer terceiro ou beneficiário.
DISTRIBUIÇÃO E GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
A Generali Seguros, S.A, informa que:
• está registada na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) com o nº 1197;
• quando atua como distribuidor, não efetua aconselhamento e a remuneração das pessoas diretamente envolvidas na 
distribuição pode incluir uma parte variável.
Pode consultar a Política de tratamento e gestão de reclamações em tranquilidade.pt.

Início de risco e
políticas de

distribuição e
reclamações

CONDIÇÕES TARIFÁRIAS/DESCONTOS
O prémio e restantes condições aplicáveis a este contrato têm por base as informações prestadas pelo tomador no 
momento da subscrição e em questionários anexos à proposta de seguro. Eventuais incorreções nas informações 
prestadas poderão refletir-se no funcionamento das garantias contratadas. Por esta razão aconselhamos a análise atenta 
destas Condições Particulares e a confirmação das informações prestadas.

Condições tarifárias/
Descontos

CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO
As condições da aceitação do risco têm como pressuposto que não fica garantida nenhuma das seguintes situações 
(abrangendo quer o edifício quer os conteúdos aí localizados):
- Edifícios em fase de construção e respetivos conteúdos;
- Imóveis que não possuam natureza habitacional;
- Imóveis devolutos, desocupados durante um ou mais anos ou que não possuam contratos com empresas de 
telecomunicações ou de fornecimento de água, gás ou eletricidade em vigor nos 90 dias após o início da vigência do 
contrato de seguro;
- Edifícios classificados como monumentos e respetivos conteúdos;
- Danos em bens móveis localizados ao ar livre;
- Danos em edifícios e respetivos conteúdos em caves, subcaves e rés-do-chão quando localizados a menos de 100 

Outras Cláusulas
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Outras Cláusulas metros de cursos de água. Excetuam-se os rés-do-chão implantados em altitude superior a 5 metros em relação ao nível 
da água;
- Em habitações principais, conteúdos que integrem “objetos especiais” com valor unitário igual ou superior a 20.000 €;
- Garantia de conteúdos, na opção Premium, em habitações secundárias, com períodos de desocupação superior a 90 
dias por ano, em que os 'objetos especiais atinjam valor global superior a 15% do total dos conteúdos;
As condições da simulação e da aceitação do risco, na opção Premium, têm como pressuposto que os objetos especiais, 
caso não sejam identificados e valorizados, apenas ficam garantidos nas seguintes condições:
(1) até ao limite de 30% do valor do conteúdo normal seguro, limitado a 50.000€ no conjunto e no máximo de 1.500€ 
por objeto na Residência Habitual.
(2) até ao limite de 15% do valor do conteúdo normal seguro, limitado a 25.000€ no conjunto e no máximo de 1.000€ 
por objeto na Residência Secundária.

Outras Cláusulas

CAPITAL SEGURO
A responsabilidade do Segurador fica sempre limitada às importâncias máximas fixadas por objeto seguro. Assim, o 
capital do objeto seguro é considerado o valor máximo de indemnização para o conjunto dos riscos subscritos, por sinistro 
e anuidade.

É da responsabilidade do Tomador e/ou Segurado a correta indicação dos dados a segurar. Indicações não 
exatas poderão resultar na aplicação das disposições legais sobre subseguro ou eventualmente na 
resolução do contrato.

Porto, 26 de julho de 2021

                      
João Barata

Membro do comité de gestão executivo
Stefano Flori

Membro do comité de gestão executivo


