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Pretendo subscrever o Seguro automóvel com os seguintes dados:

N.º Simulação: W000022231910 N.º Apólice: 004511964257

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRECTO (ADD)
Banco B E S

Tomador do Seguro: NUNO MIGUEL DA SILVA TEIXEIRA
Autorizo o débito, na minha conta bancária, dos prémios do Seguro automóvel, apresentados à cobrança pela Ageas Portugal,
Companhia de Seguros, S.A., relativos à apólice n.º 004511964257

Referência ADD
IBAN PT50000700000009593261323 BIC/SWIFT 

__________________________________________________________________
(Assinatura do titular da conta - igual à do Banco)

INFORMAÇÃO AO TOMADOR DO SEGURO E AO(S) SEGURADO(S), NOS TERMOS LEGAIS
1. Qualquer reclamação emergente do contrato proposto deve ser feita por escrito para a Sede da Ageas Portugal, Companhia de

Seguros, S.A., Rua Gonçalo Sampaio, 39, 4169-001 Porto, a qual se compromete a analisar a reclamação e a responder no
prazo máximo de 30 dias, após a data da sua recepção.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e da liberdade de recurso aos tribunais e à entidade de resolução alternativa de
Litígios aplicável, o Tomador do Seguro e o(s) Segurado(s) podem dirigir as suas reclamações à Autoridade de Seguros e
Fundos de Pensões, com sede na Av. da República, 76, 1600-205, Lisboa.

3. A proposta de contrato de seguro só se considera aceite depois de aprovada pelos serviços da Ageas Portugal, Companhia de
Seguros, S.A.

AUTORIZAÇÕES PARA MARKETING E PUBLICIDADE
1. O Tomador do Seguro autoriza a utilização dos seus dados pessoais disponibilizados, incluindo os constante da

Simulação/Apólice, para envio de futuras campanhas de Marketing e Publicidade da Ageas Portugal, Companhia de Seguros,
S.A.

     Caso não autorize, assinale aqui com uma cruz: ☒
2. O Tomador do Seguro autoriza a utilização dos seus dados pessoais disponibilizados, incluindo os constante da

Simulação/Apólice, para envio de futuras campanhas de Marketing e Publicidade de empresas que colaborem em parceria com a
Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A., bem como de outras empresas que integram o Grupo Ageas.

     Caso não autorize, assinale aqui com uma cruz: ☒
3. A presente autorização pode ser revogada, nos termos da Lei n.º 41/2004, através da comunicação para o endereço de e-mail

contacto@ageas.pt ou através da Linha de Apoio ao Cliente 217 943 039, disponível nos dias úteis das 8h30 às 19h00.
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AUTORIZAÇÕES PARA DADOS PESSOAIS
Os dados fornecidos serão processados e armazenados informaticamente pelo Segurador e destinam-se a utilização nas relações
pré-contratuais e comerciais com a Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. e seus subcontratados. Os titulares dos dados têm
livre acesso aos seus dados pessoais, desde que o solicitem por escrito junto do Segurador, podendo solicitar a sua correcção,
aditamento ou eliminação nos termos da lei. As omissões, inexactidões e falsidades, quer no que respeita a dados de fornecimento
obrigatório, quer facultativo, são da responsabilidade do Tomador do Seguro e do Segurado. Os dados poderão ser fornecidos às
autoridades judiciais ou administrativas, desde que em cumprimento de obrigação legal a cargo do Segurador.
O titular dos dados autoriza a Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A., a:
1. Fornecer os seus dados a empresas do Grupo Ageas do qual o Segurador faz parte ou subcontratados, sendo assegurada a sua

confidencialidade, a sua utilização em função do objecto social dessas empresas e a sua compatibilidade com os fins de recolha.
2. Proceder à recolha de dados pessoais complementares junto de Organismos Públicos, empresas especializadas e outras

entidades privadas, tendo em vista a confirmação ou complemento dos elementos recolhidos necessários à gestão da relação
contratual, bem como a comunicar tais dados, juntamente com os recolhidos em qualquer participação de sinistro, à Associação
Portuguesa de Seguradores para constituição do Ficheiro Nacional de Matrículas ou do Ficheiro Nacional de Sinistros e Fraudes
Automóveis.

3. Efectuar, se assim o entender, o registo magnético das chamadas telefónicas que forem realizadas, no âmbito da relação
contratual ora proposta, quer na fase de formação do contrato, quer durante a vigência do mesmo, e a proceder à sua utilização
para quaisquer fins lícitos, nomeadamente, para cumprimento dos serviços contratados, para melhoramento e controlo dos
mesmos e como meio de prova.

DECLARAÇÃO
- Tomei conhecimento das condições do contrato de seguro, conforme anexo de informações pré-contratuais e Simulação que me

foram entregues, e foram-me prestados todos os esclarecimentos necessários e legalmente exigíveis.
- Declarei com exactidão todas as circunstâncias que eu conheço e que são significativas para a apreciação do risco pela Ageas

Portugal, Companhia de Seguros, S.A. mesmo que não questionadas directamente, sabendo que, em caso de incumprimento o
meu contrato poderá ser anulado de acordo com o regime legal da declaração inicial do risco, que me foi comunicado e
esclarecido.

- Tomei conhecimento, nos termos e para efeitos do artigo 27.º n.º 2 do Decreto-lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, das disposições
relativas ao “Direito de regresso da empresa de seguros”, consignadas neste artigo, que me foram esclarecidas.

DOCUMENTAÇÃO 
Condições Contratuais - O Tomador do Seguro aceita que as Condições Contratuais aplicáveis a este contrato sejam
disponibilizadas na Área de Cliente (acessível em www.ageas.pt). Podem ainda ser enviadas por correio, mediante solicitação a um
Mediador Ageas Seguros ou através da Linha de Apoio ao Cliente 217 943 039 disponível nos dias úteis das 8h30 às 19h00.
Restantes Documentos - Com a subscrição deste seguro, o Tomador do Seguro aceita que a restante documentação emitida a
partir desta data referente a este e a todos os seus contratos actualmente em vigor lhe seja disponibilizada, em suporte digital, na
Área de Cliente, acessível em www.ageas.pt. O Tomador do Seguro será avisado, sempre que fiquem disponíveis novos
documentos, por mensagem enviada para o e-mail indicado na proposta. Caso pretenda, adicionalmente, receber uma cópia desta
documentação por correio, assinale aqui com uma cruz:

ASSINATURA 
Afirmo ter tomado conhecimento do teor das declarações e autorizações constantes deste documento, subscrevendo-as mediante
assinatura.

O Tomador do Seguro
Lisboa, 28 de Dezembro de 2018

______________________________________________________________________________
(Assinatura do Tomador do Seguro ou de quem legalmente o represente

conforme documento de identificação)

                    


