
Seguro de Responsabilidade Civil

Allianz Vida Privada
Nota de Informação Prévia - Nos termos da Lei aplicável e em vigor à data de contratação.
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Porquê comprar um Seguro de RC Vida Privada?

Porque algumas actividades familiares podem prejudicar
outras pessoas, sobretudo se tiver crianças traquinas
ou animais domésticos propensos a causar desastres.
Este é o seguro que promove a sua paz de espírito.

Porque devo escolher o Allianz Vida Privada?

Pela sua abrangência e níveis de segurança.
O nível de segurança, em termos de capital, depende
apenas da sua escolha.
Coberturas Base (contratação em pacote)
- Danos causados pelo segurado e seu agregado familiar;
- Danos causados pelos empregados domésticos;
- Danos causados pela utilização de veículos sem motor;
- Danos causados no decurso da prática de desporto

amador.
Além das Coberturas Base, que são geralmente as mais
utilizadas, pode ainda acrescentar ao seu contrato a
seguinte cobertura:
Cobertura Opcional (contratação por cobertura)
- Danos causados na qualidade de proprietário do

imóvel (para imóveis de construção posterior a 1960).
Conforme se verifica, o nível de segurança depende
apenas da sua vontade. O seu seguro pode ser mais ou
menos abrangente.

O que não está incluído neste Seguro?

Existem acontecimentos que não estão incluídos no
contrato que fez com a Allianz Portugal.
Por exemplo, relativamente às Coberturas Base, não
ficam garantidos os danos causados: No exercício de
uma actividade profissional ou outra remunerada, ou
por uso de armas ou instrumentos de caça e pesca.
Relativamente à Cobertura de Animais Domésticos, não
ficam garantidos os danos causados por animais utili-
zados com fins lucrativos, ou animais considerados de
raça perigosa, ou cruzamentos de raças perigosas, que
estão legalmente obrigados a um seguro de Responsa-
bilidade Civil específico.
Estes são apenas alguns exemplos, a lista completa de
situações que não dão lugar a indemnização, pode ser
consultada nas Condições Gerais da Apólice.

Qual é a duração do Allianz Vida Privada?

Por principio o Allianz Vida Privada tem a duração de 1
ano.
Fixada a data de renovação, nos anos seguintes o con-
trato será automaticamente renovado por períodos de
1 ano, caso não seja manifestado por uma das partes
o interesse em terminar o seguro. Este interesse terá
de ser manifestado por escrito com a antecedência de

30 dias em relação ao fim da anuidade contratual.
O não pagamento do seguro até à data limite de paga-
mento determina a não renovação ou a resolução auto-
mática do contrato.
O contrato pode ainda ser livremente resolvido pelo
Cliente ou pela Allianz Portugal, desde que por Justa
Causa.

Quanto é que custa o Allianz Vida Privada?

O valor a pagar pelo seguro depende das coberturas e
capitais a segurar. Antes de contratar o seguro deverá
consultar o seu mediador sobre o valor do seguro para
o seu caso.
A cada vencimento o prémio poderá ser actualizado
de acordo com a tarifa em vigor.

Como posso pagar o Allianz Vida Privada?

O valor do seu Seguro poderá ser pago Anual, Semestral,
ou Trimestralmente, nunca podendo no entanto o valor
da fracção ser inferior ao estabelecido como Prémio
mínimo.

E se ocorrer um acidente, o que se deve fazer?

Em caso de acidente coberto pelo presente contrato, o
Tomador do Seguro ou o Segurado obrigam-se a comu-
nicar tal facto, por escrito, à Allianz Portugal, no mais
curto prazo de tempo possível, nunca superior a 8 dias
a contar do dia da ocorrência ou do dia em que tenha
conhecimento da mesma, explicitando as suas circuns-
tâncias, causas eventuais e consequências.
Nota:     A descrição das Obrigações e dos Direitos em
caso de acidente encontram-se nas Condições Gerais
do Contrato, disponíveis a pedido.

O que não se deve fazer em caso de acidente?

Pagar (extra-judicialmente) a indemnização reclamada
sem autorização da Allianz Portugal, ou formular ofertas
aos lesados, tomar compromissos ou praticar algum
acto que implique o reconhecimento da responsabili-
dade da Allianz Portugal.
Dar conselhos e assistência, adiantar dinheiro, por
conta, em nome ou sob a responsabilidade da Allianz
Portugal, sem a sua expressa autorização.
Dar ocasião a sentença favorável ao lesado, por omissão
ou negligência, ou, não dar imediato conhecimento à
Allianz Portugal de qualquer procedimento judicial
intentado contra o lesado por motivo do sinistro.

Se quiser apresentar alguma reclamação como devo faze-lo?

Todas as divergências poderão ser resolvidas pela via
legal, sendo que a lei aplicável ao seu contrato será
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Telefones Úteis
213 108 300 (Serviço de Atendimento de 2ª-6ª feira, das 8h30-19h00)

- Informações sobre os seus seguros e produtos Allianz
- Apoio no preenchimento de formulários
- Reclamações
213 108 301 (Serviço de Atendimento de 2ª-6ª feira, das 8h30-19h00)

- Informações sobre Acidentes

Recomendamos que contacte sempre o seu mediador de
seguros.

sempre a Lei Portuguesa.
Pode recorrer ao Provedor do Cliente Allianz, que é um
órgão independente cujo objectivo é analisar as recla-
mações dos Clientes e dar conselhos/pareceres de
forma imparcial.
Poderá ainda solicitar a intervenção do Instituto de Se-
guros de Portugal sempre que tenha alguma reclamação
a apresentar relativamente ao seu contrato.
Em caso de dúvida na interpretação do texto da Apólice
de Seguro prevalece o sentido que lhe for mais favorável.

Nota: Esta Nota de Informação Prévia apenas resume os aspectos princi-
pais do seguro e não dispensa a leitura integral das Condições Contratuais

da Apólice.


