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CARIMBO ENTRADA

A PREENCHER PELO PRODUTOR

CARIMBO SECÇÃO

Declaro que cumpro com exactidão o previsto nos pontos 1 e 2 da cláusula 5ª das Condições Gerais da Apólice.
Declaro que cumpro com o dever de esclarecimento, em nome da Companhia, no respeito pelas suas normas e regras.
Atesto o bom estado da bicicleta.

CICLO

Assinatura:
Data

1
12

ESTADO DA BICICLETA (A preencher pelo Produtor)

INFORMAÇÃO GERAL (A preencher pelos Serviços da Companhia)

Já é Cliente Macif Portugal?

S

CÓD.
PROTOCOLO

N
S

Encontra-se abrangido por um protocolo?

Atesto o bom estado da bicicleta

2

CLIENTE Nº

APÓLICE Nº

NOVO

ALTERAÇÃO (*)

8 2 ,

N

(*) Especificar no ponto 13

PRODUTOR (Preenchimento Obrigatório)

Assinatura:
Data

13

Nº do Produtor

Nome do Produtor / Localidade

Nº do Cobrador

Nome do Cobrador

3

OUTRAS DECLARAÇÕES / OBSERVAÇÕES

PROPONENTE / TOMADOR DE SEGURO (Preenchimento Obrigatório de todos os campos)

Nome

Pessoa Singular

Empresa / Associação

Data de Nascimento /
Data da Constituição (firmas)
Morada

Email

Nº Cont.(*)/Nº Pessoa Colectiva

BI
M

F

Estado Civil

Protocolo

Outros Seguros na Macif Portugal?
Tipo de Risco:

Preferido

Venda Livre

Verificação por:
Nome:

Telem.

Sector de Actividade / Profissão

Nacionalidade

RESERVADO AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA

Verificação Comercial:

Telef./Fax

(*) Informação Obrigatória nos termos da legislação em vigor

Sexo

14

–

Cód. Postal

Localidade

Não

Sim

Ramos:

Reservado

4

Observações:

SEGURADO (Preenchimento Obrigatório se diferente do Tomador de Seguro)

Nome

Pessoa Singular

Assinatura:
Morada
Visto de aceitação para riscos reservados:

Nome

Email

Localidade

Data

–

Cód. Postal
Nº Cont.(*)/Nº Pessoa Colectiva

BI

Assinatura

M

F

Telem.

Telef./Fax

(*) Informação Obrigatória nos termos da legislação em vigor

Sexo
N.º de Colaborador

Empresa / Associação

Data de Nascimento /
Data da Constituição (firmas)

Estado Civil

Sector de Actividade / Profissão

Nacionalidade
Relação com o Tomador de Seguro

5

DURAÇÃO DO CONTRATO E PAGAMENTO DOS PRÉMIOS (Preenchimento Obrigatório)

Início do seguro

6

Hora

:

FORMA DE PAGAMENTO: DÉBITO EM CONTA
A Macif Portugal sugere o pagamento dos prémios através do DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA (DACB).
Desta forma assegurará o pagamento atempado do prémio/fracção, evitando a sua anulação por falta de pagamento.

Os dados fornecidos através do presente documento destinam-se à execução dos procedimentos administrativos inerentes ao processamento do serviço. Nos termos da
Lei 67/98 de 26 de Outubro, é garantido ao Cliente o direito de acesso aos dados, respectiva rectificação ou eliminação.
Titular da Conta

Banco

Morada

Balcão

Cód. Postal

–

Localidade

Localidade

Exmos. Senhores

NIB
queiram proceder ao pagamento

Por débito na minha/nossa conta
Banco

Balcão

N.º da Conta

Controlo

callcenter@macif.pt
Fax: 213 245 079
MACIF Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Praça da Alegria, n.° - 1250-004 Lisboa
Telef. +351 217 958 690 - Fax +351 217 958 694
Capital Social 15.750.000,00 e - C.R.C. de Lisboa, n.° 5942
N.I.P.C. 503 640 549

13PROP00 - 06/2010

dos prémios de seguro apresentados pela Macif Portugal, Companhia de Seguros, S.A., relativos ao seguro contratado através da presente proposta cujos termos conheço e
aceito.
,

de

de 20
Assinatura conforme conta bancária

A preencher pela Macif Portugal

Entidade Nº 101463

Recepção

/

/

Tesouraria – nº ADC

/

/

7

LOCAL DE COBRANÇA OU CONTACTO (Preenchimento Obrigatório se diferente do domicílio)

Morada
Localidade

Cód. Postal

–

Recibo Provisório n.º

DADOS DO OBJECTO SEGURO (Preenchimento Obrigatório)

Marca

Modelo

Versão da Bicicleta

N.º Quadro / Série / Outra Identificação

Valor da Bicicleta

Data da Compra

Marca

Modelo

Versão da Bicicleta

N.º Quadro / Série / Outra Identificação

Valor da Bicicleta

Data da Compra

Marca

Modelo

Versão da Bicicleta

N.º Quadro / Série / Outra Identificação

Valor da Bicicleta

Data da Compra

Marca

Modelo

Versão da Bicicleta

N.º Quadro / Série / Outra Identificação

Valor da Bicicleta

Data da Compra

9
X

INFORMAÇÕES E DECLARAÇÕES

PAGAMENTO DE PRÉMIOS - De acordo com os pontos 1 a 3 da cláusula 10ª. da apólice de Seguro Ciclo.
A cobertura dos riscos depende do prévio pagamento do prémio.
O contrato de seguro só produz efeito de cobertura do risco a partir do pagamento do prémio ou fracção inicial.

Nome

8

10

COBERTURAS
Responsabilidade Civil

50.000,00 €

Morte ou Invalidez Permanente

25.000,00 €

Despesas de Tratamento

4.000,00 €

Despesas de Funeral

2.500,00 €

Assistência

Conforme garantias desta cobertura

Acidentes Pessoais + Assistência

Transporte

3.000,00 €

de

INFORMAÇÔES IMPORTANTES
1. A falta de resposta completa a qualquer das perguntas formuladas na presente proposta, importa sempre a sua não consideração para efeitos de
apreciação do risco e eventual aceitação da cobertura solicitada, entendendo-se como não recebida enquanto não estiver completamente preenchida.
2. Sem prejuízo do direito de recurso aos Tribunais, o Tomador do Seguro pode apresentar as reclamações que julgar oportunas relativas ao contrato
do seguro, quer directamente à Seguradora, quer ao Instituto de Seguros de Portugal.
3. Os dados recolhidos serão processados e armazenados informaticamente e destinam-se à utilização nas relações contratuais com a Companhia e
seus subcontratados.
4. Este contrato poderá consider-se nulo e, consequentemente, não produzirá quaisquer efeitos em caso de sinistro, quando da parte do tomador
do seguro ou do segurado tenha havido declarações inexactas assim como reticências de factos ou circunstâncias dele conhecidas, e que teriam
podido influir sobre a existência ou condições do contrato.
5. Se as referidas declarações ou reticências tiverem sido feitas de má fé, a seguradora terá direito ao prémio, sem prejuízo da nulidade do contrato
nos termos do número anterior.
6. O não pagamento, até à data indicada do prémio relativo a uma alteração relativo ao contrato torna nula e de nenhum efeito essa mesma alteração
susbsistindo o contrato com o âmbito e nas condições que vigoravam antes da pretendida modificação, a menos que a subsistência do contrato
se revele impossível, caso em que, se considera resolvido na data do vencimento do prémio não pago.
DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES FINAIS
1. Declaro que me foram postas à disposição todas as Condições Gerais e Especiais do contrato, com a advertência de que delas devo tomar
conhecimento antes da subscrição da presente proposta, como condição da exacta compreensão do seu conteúdo, das garantias que confere e
das exclusões que contêm.
2. Declaro que autorizo a Companhia a proceder à recolha de dados pessoais complementares junto de Organismo Públicos, empresas especializadas
e outras unidades económicas, tendo em vista a confirmação ou complemento dos elementos recolhidos, necessários à gestão da relação contratual,
bem como a comunicar tais dados à Associação Portuguesa de Seguradores para constituição.
3. Autorizo igualmente a consulta dos dados pessoais disponibilizados, sob regime de absoluta confidencialidade, às Empresas que integram o Grupo,
desde que compatível com a finalidade da recolha dos mesmos.
4. Declaro ter tido conhecimento e respondido com exactidão, verdade e sem omissão ou reticência de qualquer facto ou circunstância por mim
conhecidos, a todas as perguntas que me foram colocadas, não induzindo em erro nem suscitando quaisquer dúvidas, à Macif Portugal, na apreciação
do risco proposto, ainda que a proposta tenha sido preenchida por terceiros e por mim assinada, nos termos do previsto nos pontos 1 e 2 da cláusula
5ª, bem como da cláusula 6ª e das Condições Gerais da Apólice, referente ao seu incumprimento.
5. Declaro ter conhecimento das franquias existentes nas coberturas que contratei.
6. O tomador do seguro e/ou segurado, declara que, antes de ter subscrito o presente contrato foi devidamente esclarecido, pela Macif Seguros
relativamente a todas as questões que colocou com particular incidência sobre:
1. Denominação e estatuto legal da Seguradora;
2. Do risco que foi proposto cobrir;
3. Das exclusões e limitações de cobertura;
4. Do valor total do prémio ou do seu método de cálculo;
5. Das modalidades de pagamento do prémio e das consequências da falta de pagamento;
6. Dos possíveis agravamentos ou bónus que possam ser aplicados no contrato, enunciando-se o respectivo regime de cálculo;
7. Do montante mínimo do capital nos seguros obrigatórios;
8. Do montante máximo a que o segurador se obriga em cada período de vigência do contrato;
9. Da duração do contrato e do respectivo regime de renovação, denúncia e de livre resolução;
10. Do regime de transmissão do contrato, do modo de efectuar reclamações, dos correspondentes mecanismos de protecção jurídica e da autoridade
de supervisão;
11. Do regime relativo à lei aplicável, nos termos estabelecidos nos artºs. 5º. a 10º. do D.L. 72/08, de 02 de Abril, com indicação da lei que o segurador
propõe que seja escolhida;
12. Do local e do nome do Estado em que se situa a seguradora, a sua sede oficial e o respectivo endereço e sucursal através da qual o contrato
foi celebrado e respectivo endereço;
13. Das modalidades de seguro que são convenientes para a cobertura pretendida, do seu âmbito, nomeadamente exclusões, períodos de carência
e regime da cessação do contrato por vontade do segurador e, ainda, nos casos de cessação ou modificação de contrato, para os riscos de
ruptura de garantia;
14. Da relação entre as diferentes coberturas nos diferentes tipos de risco.
7. O tomador e/ou segurado declara que lhe foram dadas a conhecer as condições contratuais que regulam o presente contrato de seguro;
8. Mais declara que recebeu uma fotocópia da presente proposta de seguro por si subscrita.
ASSINATURA
Data

Assinatura / Carimbo do Proponente

Nos casos de mudança de nome, assinatura do novo Tomador do Seguro
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LOCAL DE COBRANÇA OU CONTACTO (Preenchimento Obrigatório se diferente do domicílio)

Morada
Localidade

Cód. Postal

–

Recibo Provisório n.º

DADOS DO OBJECTO SEGURO (Preenchimento Obrigatório)

Marca

Modelo

Versão da Bicicleta

N.º Quadro / Série / Outra Identificação

Valor da Bicicleta

Data da Compra

Marca

Modelo

Versão da Bicicleta

N.º Quadro / Série / Outra Identificação

Valor da Bicicleta

Data da Compra

Marca

Modelo

Versão da Bicicleta

N.º Quadro / Série / Outra Identificação

Valor da Bicicleta

Data da Compra

Marca

Modelo

Versão da Bicicleta

N.º Quadro / Série / Outra Identificação

Valor da Bicicleta

Data da Compra

9
X

INFORMAÇÕES E DECLARAÇÕES

PAGAMENTO DE PRÉMIOS - De acordo com os pontos 1 a 3 da cláusula 10ª. da apólice de Seguro Ciclo.
A cobertura dos riscos depende do prévio pagamento do prémio.
O contrato de seguro só produz efeito de cobertura do risco a partir do pagamento do prémio ou fracção inicial.

Nome

8
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COBERTURAS
Responsabilidade Civil

50.000,00 €

Morte ou Invalidez Permanente

25.000,00 €

Despesas de Tratamento

4.000,00 €

Despesas de Funeral

2.500,00 €

Assistência

Conforme garantias desta cobertura

Acidentes Pessoais + Assistência

Transporte

3.000,00 €
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INFORMAÇÔES IMPORTANTES
1. A falta de resposta completa a qualquer das perguntas formuladas na presente proposta, importa sempre a sua não consideração para efeitos de
apreciação do risco e eventual aceitação da cobertura solicitada, entendendo-se como não recebida enquanto não estiver completamente preenchida.
2. Sem prejuízo do direito de recurso aos Tribunais, o Tomador do Seguro pode apresentar as reclamações que julgar oportunas relativas ao contrato
do seguro, quer directamente à Seguradora, quer ao Instituto de Seguros de Portugal.
3. Os dados recolhidos serão processados e armazenados informaticamente e destinam-se à utilização nas relações contratuais com a Companhia e
seus subcontratados.
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do seguro ou do segurado tenha havido declarações inexactas assim como reticências de factos ou circunstâncias dele conhecidas, e que teriam
podido influir sobre a existência ou condições do contrato.
5. Se as referidas declarações ou reticências tiverem sido feitas de má fé, a seguradora terá direito ao prémio, sem prejuízo da nulidade do contrato
nos termos do número anterior.
6. O não pagamento, até à data indicada do prémio relativo a uma alteração relativo ao contrato torna nula e de nenhum efeito essa mesma alteração
susbsistindo o contrato com o âmbito e nas condições que vigoravam antes da pretendida modificação, a menos que a subsistência do contrato
se revele impossível, caso em que, se considera resolvido na data do vencimento do prémio não pago.
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bem como a comunicar tais dados à Associação Portuguesa de Seguradores para constituição.
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ASSINATURA
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Assinatura / Carimbo do Proponente

Nos casos de mudança de nome, assinatura do novo Tomador do Seguro
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CARIMBO ENTRADA

A PREENCHER PELO PRODUTOR

CARIMBO SECÇÃO

Declaro que cumpro com exactidão o previsto nos pontos 1 e 2 da cláusula 5ª das Condições Gerais da Apólice.
Declaro que cumpro com o dever de esclarecimento, em nome da Companhia, no respeito pelas suas normas e regras.
Atesto o bom estado da bicicleta.

CICLO

Assinatura:
Data

1
12

ESTADO DA BICICLETA (A preencher pelo Produtor)

INFORMAÇÃO GERAL (A preencher pelos Serviços da Companhia)

Já é Cliente Macif Portugal?

S

CÓD.
PROTOCOLO

N
S

Encontra-se abrangido por um protocolo?

Atesto o bom estado da bicicleta

2

CLIENTE Nº

APÓLICE Nº

NOVO

ALTERAÇÃO (*)

8 2 ,

N

(*) Especificar no ponto 13

PRODUTOR (Preenchimento Obrigatório)

Assinatura:
Data

13

Nº do Produtor

Nome do Produtor / Localidade

Nº do Cobrador

Nome do Cobrador

3

OUTRAS DECLARAÇÕES / OBSERVAÇÕES

PROPONENTE / TOMADOR DE SEGURO (Preenchimento Obrigatório de todos os campos)

Nome

Pessoa Singular

Empresa / Associação

Data de Nascimento /
Data da Constituição (firmas)
Morada

Email

Nº Cont.(*)/Nº Pessoa Colectiva

BI
M

F

Estado Civil

Protocolo

Outros Seguros na Macif Portugal?
Tipo de Risco:

Preferido

Venda Livre

Verificação por:
Nome:

Telem.

Sector de Actividade / Profissão

Nacionalidade

RESERVADO AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA

Verificação Comercial:

Telef./Fax

(*) Informação Obrigatória nos termos da legislação em vigor

Sexo

14

–

Cód. Postal

Localidade

Não

Sim

Ramos:

Reservado

4

Observações:

SEGURADO (Preenchimento Obrigatório se diferente do Tomador de Seguro)

Nome

Pessoa Singular

Assinatura:
Morada
Visto de aceitação para riscos reservados:

Nome

Email

Localidade

Data

–

Cód. Postal
Nº Cont.(*)/Nº Pessoa Colectiva

BI

Assinatura

M

F

Telem.

Telef./Fax

(*) Informação Obrigatória nos termos da legislação em vigor

Sexo
N.º de Colaborador

Empresa / Associação

Data de Nascimento /
Data da Constituição (firmas)

Estado Civil

Sector de Actividade / Profissão

Nacionalidade
Relação com o Tomador de Seguro

5

DURAÇÃO DO CONTRATO E PAGAMENTO DOS PRÉMIOS (Preenchimento Obrigatório)

Início do seguro

6

Hora

:

FORMA DE PAGAMENTO: DÉBITO EM CONTA
A Macif Portugal sugere o pagamento dos prémios através do DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA (DACB).
Desta forma assegurará o pagamento atempado do prémio/fracção, evitando a sua anulação por falta de pagamento.

Os dados fornecidos através do presente documento destinam-se à execução dos procedimentos administrativos inerentes ao processamento do serviço. Nos termos da
Lei 67/98 de 26 de Outubro, é garantido ao Cliente o direito de acesso aos dados, respectiva rectificação ou eliminação.
Titular da Conta

Banco

Morada

Balcão

Cód. Postal

–

Localidade

Localidade

Exmos. Senhores

NIB
queiram proceder ao pagamento

Por débito na minha/nossa conta
Banco

Balcão

N.º da Conta

Controlo

callcenter@macif.pt
Fax: 213 245 079
MACIF Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Praça da Alegria, n.° - 1250-004 Lisboa
Telef. +351 217 958 690 - Fax +351 217 958 694
Capital Social 15.750.000,00 e - C.R.C. de Lisboa, n.° 5942
N.I.P.C. 503 640 549

13PROP00 - 06/2010

dos prémios de seguro apresentados pela Macif Portugal, Companhia de Seguros, S.A., relativos ao seguro contratado através da presente proposta cujos termos conheço e
aceito.
,

de

de 20
Assinatura conforme conta bancária

A preencher pela Macif Portugal

Entidade Nº 101463

Recepção

/

/

Tesouraria – nº ADC

/

/

