
CARAVELA
C O M P A N H I A  D E  S E G U R O S

 

FUTURO SEGURO

PROTEÇÃO COMPLETA

Inicio do Seguro:

Já é Cliente Caravela?

A Caravela Seguros sugere o pagamento dos prémios através do

A preencher pela Caravela Seguros

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

PROTEÇÃO COMPLETA

OPÇÃO
(Escolha a sua opção)

Coberturas

Incapacidade Temporária Absoluta 
só em caso de Internamento Hospitalar

Subsídio por Estado de Coma

100.000,00 €

2.500,00 €

Incluída Incluída Incluída

-

5.000,00 €

50,00 € 75,00 €

7.500,00 €

200.000,00 € 300.000,00 €

BASE TOP VIP

Morte ou Invalidez Permanente 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 €

Despesas de Tratamento e Repatriamento 

Morte em consequência de assalto

caso deseje garantir algum destes riscos)

1.500 €

50 € 75 € 100 €

2.000 € 2.500 €

BASE TOP VIP

Pagamento
Imediato
20.000 €

Renda
Mensal
500 €

Pagamento
Imediato
20.000 €

Renda
Mensal
750 €

Pagamento
Imediato
20.000 €

Renda
Mensal
1.250 €

Morte e Incapacidade Total e Permanente

Indique o número de anos de renda mensal que pretende contratar:   

Incapacidade Temporária Absoluta 
só em caso de Internamento Hospitalar

Despesas de Tratamento e Repatriamento 

OPÇÃO
(Escolha a sua opção)

Coberturas

5 10 15



Se, para outras coberturas que não a de morte, pretender indicar um beneficiário que não seja a Pessoa Segura, utilize este espaço 

N    S

M       F

N    S

AVISO AOS TOMADORES E SEGURADOS
Sem prejuízo do disposto no artigo 10º da Lei nº 67/98 de 26 de Outubro e de acordo com o Decreto Lei nº 384/2007 de 19 de novembro, os Beneficiários dos seguros de acidentes 
pessoais devem ser corretamente indicados e devidamente identificados, sob pena das importâncias devidas por qualquer indemnização ou ocorrência não poderem ser reclamadas por 
estes, por falta ou incorreção dos elementos de identificação dos mesmos.
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Av. Casal Ribeiro, nº 14, 1000 - 092 Lisboa
Telef: +351 217 958 690  - Fax: + 351 217 958 694
Capital Social 19.566.101,96 € - C.R.C. de Lisboa, nº 5942, 
N.I.P.C 503 640 549

CARAVELA, Companhia de Seguros, S.A.

INFORMAÇÕES 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 prejuizo do direito de recurso aos Tribunais, o tomador de Seguro porde apresentar as reclamações que julgar oportunas relativas ao 
contrato de seguro, quer diretamente à Seguradora, quer à Autoridade Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
3. Os dados recolhidos serão processados e armazenados informaticamente e destinam-se à utlização nas relações contratuais com a Companhia e 
seus subcontratados.
4. Este contrato considera-se nulo e, consequentemente, não produzirá quaiquer efeitos em caso de sinistro, quando da parte do Tomador de 
Seguro ou do Segurado tenha havido, no momento de celebração do contrato, declarações inexactas assim como reticências de factos ou 
circusntâncias dele conhecidas, e que teriam podido influir sobre a existência ou condições do contrato.
5. Se as referidas declarações ou reticêcias tiverem sido feitas de má fé, a Seguradora terá direito ao prémio, sem prejuizo da nulidade do contrato 
nos termos do número anterior.
6. O pagamento do prémio por cheque fica subordinado à condição da sua boa cobrança e o pagamento por débito em conta fica subordinado à 
condição da não retração posterior. A falta de cobrança do cheque ou a anulação do débito equivalem à falta de pagamento do prémio. O  não 
pagamento, até à data indicada, do prémio adicional resultante de uma alteração contratual determina a ineficácia da alteração, subsistindo o 
contrato com o âmbito e nas condições anteriormente em vigor, a menos que a subsistência do contrato se revele impossível, caso em que se 
considera resolvido na data de vencimento do prémio.

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 exata 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 organismos públicos, empresas 
especializadas e outras unidades económincas, tendo em vista a confirmação ou complemento dos elementos recolhidos, necessários à gestão da 
relação contratual.
3. Autorizo igualmente a consulta dos dados pessoais disponibilizados, sob regime de absoluta confindencialidade, às Empresas que integram o 
grupo, desde que compatível com a finalidade da recolha dos mesmos.
4. Declaro ter respondido com exatidão, verdade e sem omissão ou reticência de qualquer fato ou circunstância por mim conhecidos, a todas as 
perguntas que foram formuladas.
5. Declaro que fui devidamente esclarecido sobre o valor da fração do prémio a liquidar por débito em conta, até ao dia 1 de cada mês na opção de
fracionamento mensal, caso em que a CARAVELA Seguros fica dispensada do envio de aviso de pagamento.

DECLARAÇÃO PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
1. Os dados recolhidos são armazenados e tratados informaticamente, tendo por finalidade a sua utilização na relação contratual com a CARAVELA, 
incluindo a promoção de diligências pré-contratuais.
2. Declaro que me foi disponibilizada, que li e compreendi a Política de Privacidade da CARAVELA, cujas disposições declaro aceitar sem reservas.
3. Declaro que autorizo a CARAVELA a proceder à recolha de dados pessoais complementares junto de Organismos Públicos, empresas 
especializadas e outras entidades, com a finalidade de confirmação ou complemento dos dados recolhidos, necessários à gestão da relação 
contratual.
4. Declaro ter compreendido que em qualquer altura poderei ter acesso aos dados pessoais de que sou titular, opor-me ao respetivo tratamento, 
exigir que os mesmos sejam alterados, corrigidos, transferidos ou eliminados, bastando para o efeito comunicar a minha intenção à CARAVELA 
através de um dos meios de contacto disponibilizados.
5. Nos termos de todas as informações e esclarecimentos que me foram prestados declaro expressamente prestar o meu consentimento de forma 
livre e esclarecida para recolha e tratamento de dados pessoais clínicos, ou dados referentes à saúde, de que sou titular, no âmbito de celebração 
do contrato de seguro. 

6. Declaro que autorizo a utilização dos meus dados pessoais para efeitos de envio de campanhas de marketing. 

PAGAMENTO DE PRÉMIOS - Decreto Lei n~72/ 2008, de 16 de abril. A cobertura dos riscos depende do prévio pagamento do prémio.

Recido Provisório nº 
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