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A Caravela Seguros coloca à disposição um simulador online para o Ramo Automóvel. 
 
Este simulador requer uma ligação à internet e apresenta um conjunto de melhorias ao nível da sua 
utilização. 
 
No que diz respeito aos Planos Base, Plus (Base + QIV) e similares (desde que não inclua danos próprios), a 
indicação da matrícula do veículo dispensa a introdução dos restantes dados do veículo (automaticamente 
preenchidos pelo facto de existir uma ligação ao ficheiro da Segurnet/IMTT). 
 
Permite obter dados relacionados com a sinistralidade sem necessidade de consultar a Segurnet/FNM, 
bastando indicar o nome do Proponente/Titular, o NIF e a matrícula nos respectivos campos do simulador.  
 
Possibilita uma pesquisa mais rápida e directa do Concelho de circulação e dos dados de veículo, nos casos 
de simulações com Danos Próprios ou na falta de uma Matrícula. 
 
Proporciona uma simulação mais completa para entregar ao cliente, bem como a emissão de uma proposta 
de seguro para quem não tem ou não pretende emitir em eGIS. 
 
E ainda, a título de novidade, uma apresentação do prémio a pagar com todos os fraccionamentos possív eis, 
para que o cliente possa analisar e escolher. 
 
Mantêm-se todas as restantes valências, já conhecidas em versões anteriores do simulador. 
 
 

 

Para uma melhor e mais fácil utilização do simulador, todos os campos novos ou com alterações relevantes, 
encontram-se descritos de seguida e referenciados quanto à sua obrigatoriedade ou necessidade de 
preenchimento. 
 
Nome - Campo não obrigatório, excepto se se pretender consultar os dados relacionados com a 
sinistralidade (em conjunto com o NIF e matrícula), ou se pretender emitir a Proposta e/ou entregar ao 
cliente uma simulação impressa, Certificado Provisório ou o 1º Recibo Provisório. 
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NIF - Aplicam-se as mesmas premissas atrás indicadas para o campo Nome, excepto para a emissão de 
Certificados Provisórios em que não é necessário. 
 
Campos de datas (em geral) - Pode-se informar manualmente e directamente no formato dd-mm-aaaa 
(dia, mês, ano) ou através do “calendário” que existe para cada campo data. 
 
“Nº (de sinistros) desde dd-mm-aaaa” - Indica o número de sinistros com culpa (desde e quando existir 
histórico no FNM), ao fazer uma pesquisa com o par NIF/Matrícula. 
 
“Lupa” (imagem) - Existente ao lado da “data do último sinistro” (com culpa) e do “nº de sinistros desde dd-
mm-aaaa” do par NIF/Matrícula. Passando com o cursor sobre a “lupa” o programa dá a lista de todas as 
datas de sinistros com culpa do referido par. 
 
O “nº” que aparece a seguir ao campo “+ de 1 sinistro com culpa nos últimos 2 anos” indica o número de 
sinistros do período. 
 
“Nº de sinistros nos últimos 5 anos” (com culpa) - indica quantos sinistros existiram nesse período de 5 
anos. Preenchido automaticamente sempre que efectuada uma pesquisa com o par NIF/Matrícula e desde 
que o mesmo tenha correspondência. 
 
Este campo deve ser preenchido manualmente caso não resulte dessa pesquisa, ou, esta tenha menos de 5 
anos e o Proponente/Titular tenha histórico de sinistros com outros veículos, nesse mesmo período.  
 
Nota: Se o veículo não pertencer ao par NIF/matrícula há 5 (ou +), o utilizador deve obter os dados do 
histórico do Proponente/Titular através de consultas com veículos anteriores, caso se aplique.  
 
Para veículos novos a segurar apenas é possível obter os dados técnicos resultantes da consulta por 
matrícula, sendo que a introdução do número de anos sem sinistros (base do cálculo do bónus adquirido e 
prémio) é sempre da responsabilidade do utilizador e deve corresponder à realidade.  
 
“Débito em Conta” “Não” ou “Sim” - por defeito assume-se o “Não”. Deve ser alterado para “Sim” caso se 
deseje que a cobrança seja efectuada por este meio. A simulação não adiciona juros de fraccionamento. 
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Dados do Veículo - “Com Matrícula (Registo Automóvel) ” ou “Sem Matrícula”  - Neste campo o utilizador 
indica a matrícula de modo a obter os dados técnicos para um veículo específico. 
 
No caso de não haver matrícula, ou se se pretender simular um hipotético veículo (novo ainda sem 
matrícula ou um possível veículo a adquirir mas cuja matrícula não é conhecida), terá que classificar o 
mesmo de acordo com as tabelas da Eurotax como era feito no antigo simulador. 
 
Nota: Deve sempre escolher uma opção ou a outra. Por defeito o programa vem com a opção “Com 
Matrícula” assinalada. 
 
“Pesquisa Dados Veículo” - É necessário clicar neste link (texto), após se ter preenchido a matrícula, para 
que o programa possa ir à Segurnet/IMTT buscar os dados técnicos do veículo. Se tiver sido preenchido o 
NIF e uma parte do nome do Proponente/Tomador é também através deste link que o programa vai buscar 
os dados de sinistralidade do par NIF/Matrícula. Deve-se esperar até que o programa retorne os dados 
técnicos do IMTT. 
 
Zona “Registo Automóvel”  - Campos que por norma contêm os dados técnicos do veículo, obtidos no 
ficheiro Segurnet/IMTT. 
 
Nota: Como não existem no IMTT os modelos e as versões tradicionais, mas apenas constam os dados do 
livrete, é necessário em Danos Próprios ou em veículos das categorias “não ligeiros” em geral ( Eurotax) se 
tenha que completar o quadro à direita desta na Zona “Identificação do Veículo”. 
 
Zona “Identificação do Veículo”  - Os campos desta zona, conforme indicado atrás, não necessitam de 
preenchimento excepto em Planos com Danos Próprios ou para veículos das categorias “não ligeiros” em 
geral (Eurotax), classificados como “Sem Plano”. 
 
Nota: Nestes últimos não é possível associar directamente o tipo de veículo pois a classificação do IMTT não 
tem correspondência inequívoca com a nossa classificação de veículos. Nesse caso o que se obtém através 
do IMTT é meramente informativo (velocípedes com ou sem motor, camiões, tratores, máquinas, etc). 
 
 

 

Ao clicar na opção (botão) em rodapé “Simular” aparece o ecrã habitual de Resultados/Simulação. 
 
Neste ecrã pode-se escolher uma, algumas ou todas as opções desejadas: 
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“Proposta” - Obriga ao preenchimento do questionário e da opção de fraccionamento pretendido pelo 
cliente. Pode “emitir” ou “voltar” para o ecrã inicial caso se pretenda outra opção ( indicadas de seguida). 
 
“Recibos Provisórios”  - Também obriga ao preenchimento do questionário, excepto nos casos em que 
“volte” de outra opção em que já preencheu o questionário. 
 
“Certificados Provisórios” - As regras são as mesmas, no que respeita ao preenchimento do formulário e 
de dados para emissão dos certificados. 
 
Nota: Se se pretender após obter o ecrã de Resultados alterar condições para uma nova simulação, apenas 
é necessário “Voltar” para o ecrã de dados principal. 
 


