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Condições Gerais
Seguro de Proteção Doenças Graves Crianças

COMO CONTATAR-NOS

ALTERAÇÕES AO CONTRATO

Avenida da Liberdade nº 38 - 7º andar
1269-069 Lisboa
Telefone: 217 973 652 (chamada para a
rede fixa nacional)
Fax: 217 970 460
Correio eletrónico: clp.pt.sinistros@partners.axa

Caso pretenda proceder a alguma alteração ao
presente contrato, deverá notificar-nos
indicando Nome da Pessoa Segura;
Representante Legal e Números de
Identificação Fiscal.

ACIONAMENTO DAS COBERTURAS DA APÓLICE
Caso pretenda participar um sinistro, deverá
notificar-nos para os contatos acima.
Receberá posteriormente o Formulário de
Participação de Sinistro, com todas as informações
necessárias e próximos passos.
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BEM-VINDO AO MUNDO AXA
Agradecemos a sua preferência pelo nosso Seguro, o qual foi desenvolvido pela AXA France VIE* em
parceria com a MDS Corretor de Seguros, SA, exclusivamente para a sua proteção em caso de
diagnóstico de uma doença grave.
Aconselhamos a leitura atenta das Condições Gerais em anexo, de modo a permitir-lhe confirmar que
este Seguro corresponde às suas necessidades e está em conformidade com o que lhe foi apresentado.
Caso necessite de algum esclarecimento adicional estamos totalmente ao seu dispor pelos meios de
contacto constantes do presente documento.

A AXA FRANCE VIE (Registada em França sob o nº 310 499 959, é uma companhia autorizada e regulada pela ACPR. A
companhia está igualmente sujeita à supervisão da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, estando
registada sob o n.º 1203. A Companhia está registada em França com sede em 313, Terrasses de l' Arche - 92727 Nanterre
Cedex, França, e tem o seu escritório de representação em Portugal na Avenida da Liberdade nº 38 - 7º andar 1269-069,
Lisboa – AXA FRANCE VIE, Sucursal em Portugal, C.R.C. Lisboa/NIPC 980.628.156.
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Entre a AXA FRANCE VIE, adiante designada por Segurador e o Tomador do Seguro é celebrado um Contrato
de Seguro que se regula pelas presentes Condições Gerais e Certificado de Seguro, bem como pelo conteúdo de
atas adicionais que titulem modificações ao acordado e, ainda, pelo previsto nas disposições legais aplicáveis,
designadamente nos casos em que o regime contratual se revele omisso.
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CAPÍTULO I
DEFINIÇÕES, OBJECTO, GARANTIAS E EXCLUSÕES

1.

Definições

Para efeitos do disposto no presente contrato, entende-se por:
Apólice – Conjunto de condições identificado no presente documento no qual é formalizado o contrato
de seguro celebrado.
Capital Seguro – O valor da prestação a pagar pelo Segurador por Sinistro, consoante o valor definido
no Certificado de Seguro.
Cobertura de Doenças Graves – Refere-se à cobertura oferecida no caso de diagnóstico de uma doença
grave melhor identificada na cláusula 2ª destas condições.
Data de cessação – A data em que termina a cobertura do Contrato de Seguro, conforme descrito na
cláusula 18ª.
Data de início – A data em que se inicia a cobertura do Contrato de Seguro.
Duração da Cobertura – O período durante o qual a cobertura desta apólice se mantém em vigor,
sendo o período compreendido entre a data de início e a data de cessação.
Médico – Licenciado por uma Faculdade de Medicina, legalmente autorizado a exercer a sua profissão
e que esteja inscrito na Ordem dos Médicos, ou equivalente. Excluem-se, expressamente, os cônjuges,
pais, filhos e irmãos das pessoas seguras ou do Tomador do Seguro.
Patologias pré-existentes – Qualquer doença ou lesão considerada pré-existente a este Contrato de
Seguro, isto é, de que o Tomador de Seguro ou a Pessoa Segura já tivessem conhecimento ou que seja
razoável presumir que teriam conhecimento, ou que tenha marcado consulta com médico para a sua
avaliação clínica ou tratamento, ou cujos sinais ou sintomas se manifestaram, nos 24 (vinte e quatro)
meses anteriores à data de início deste Contrato de Seguro.
Período de Carência – Período em que, imediatamente após o início da Apólice de Seguro, não existe
direito à Prestação do Segurador.
Período de Sobrevivência – Período que a Pessoa Segura deverá sobreviver a partir da data do
diagnóstico de modo a garantir o pagamento da Prestação do Segurador.
Pessoas Seguras/Segurados – A(s) criança(s), cuja saúde ou integridade física se segura através da
subscrição da presente Apólice, efetuada pelo Tomador do Seguro na qualidade de seu Representante
Legal através do preenchimento da Proposta de Subscrição, sendo a sua representação para todos os
efeitos da presente Apólice levada a cabo pelo seu Representante Legais, enquanto forem menores.
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Prémio – Preço pago pelo Tomador do Seguro ao Segurador pela contratação do seguro.
Prestação do Segurador – A importância (indemnização ou entrega de capital) paga pelo Segurador ao
Tomador do Seguro em representação da Pessoa Segura, em caso de Sinistro da Pessoa Segura e melhor
identificada no Certificado de Seguro.
Representante Legal – A(s) pessoa(s) identificadas na Proposta de Subscrição e que detém(êm) o
poder paternal ou que seja(m) responsável(eis) pela tutela das Pessoas Seguras, enquanto menores.
Segurador – Entidade legalmente autorizada a exercer a atividade Seguradora, neste contrato a AXA
FRANCE VIE, Sucursal em Portugal, nesta Apólice designada, abreviadamente, de Segurador, e que
subscreve, com o Tomador do Seguro, o presente contrato de Seguro.
Sinistro – A verificação, total ou parcial, do evento futuro, incerto e independente da vontade da Pessoa
Segura ou do Tomador do Seguro que desencadeia o acionamento das coberturas do risco previstas no
presente contrato de seguro.
Tomador do Seguro – A pessoa ou entidade que contrata a apólice com o Segurador, na qualidade de
representante legal da(s) Pessoa(s) Segura(s), sendo responsável pelo pagamento do prémio.

2.

Objeto do Contrato e Âmbito das Garantias

O Segurador pagará ao Tomador do Seguro na qualidade de Representante Legal da Pessoa Segura,
uma indemnização num montante fixo e conforme determinado no Certificado de Seguro, em caso de
diagnóstico da Pessoa Segura de uma das seguintes Doenças Graves na definição melhor descrita nos
pontos seguintes:
2.1. Cancro
1. Entende-se por Cancro todo o tumor maligno ou neoplasia maligna, cujo diagnóstico seja inequívoco
e resultante do exame anátomo-patológico da biopsia ou da peça operatória. O termo tumor maligno
inclui leucemia, sarcoma e linfoma, com exceção do linfoma cutâneo (desde que exclusivamente
localizado sobre a superfície da pele).
2. Estão excluídos:
a) Os tumores classificados histologicamente como benignos, lesões pré-malignas, com baixo
potencial maligno ou limiar da malignidade;
b) Tumores tratados exclusivamente através de procedimentos endoscópicos e todos os tumores
da bexiga que ainda não tenham invadido a camada muscular (Tis e Ta);
c) Todos os tumores da pele, exceto os melanomas malignos classificados segunda a escala de
Breslow com dimensão superior a 0.7mm e/ou histologicamente descritos na classificação TNM
da Sétima Edição da AJCC com uma classificação superior ao estadio T1aN0M0;
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d) Os tumores malignos da próstata com estadio inicial T1 (segundo a classificação TNM)
incluindo T1a e T1b ou outra classificação equivalente;
e) Os tumores malignos da tiroide em estadio inicial com dimensão inferior a 2cm de diâmetro e
histologicamente descritos como T1N0M0 segundo a classificação TNM da Sétima Edição da
AJCC;
f) Leucemia linfática crónica salvo se classificada histologicamente como tendo evoluído pelo
menos para o estadio A de Binet;
g) Os tumores classificados como tumores malignos "in situ" (não invasivos)
2.2. Diabetes Mellitus Tipo I
Em caso de diagnóstico definitivo de deficiência de secreção de insulina pelo pâncreas, a apólice
garante o pagamento antecipado de 20% do Capital Seguro, mantendo-se a apólice em vigor com o
capital remanescente para as restantes coberturas. Esta deficiência determina uma dependência
permanente e definitiva de insulina injetável, para garantir a sobrevida, havendo o risco de um quadro
de cetoacidose (coma diabético).
2.3. Transplante de órgãos vitais
1. Entende-se por Transplante de Órgãos Vitais a:
a) Intervenção cirúrgica sobre a Pessoa Segura envolvendo o transplante de algum dos seguintes
órgãos: coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas ou medula óssea; ou
b) A inclusão da Pessoa Segura numa lista de espera oficial para tal procedimento.
2. O transplante tem de ser classificado clinicamente como indispensável e baseado na confirmação da
falência dos órgãos objeto de transplante.
3. Estão excluídos a transplantação de quaisquer outros órgãos, partes de órgãos, tecidos ou células.
4. A data de diagnóstico para um transplante de órgão vital deve ser a mais antiga entre a data em que
a Pessoa Segura é incluída numa lista de espera oficial e a data de receção do órgão.
2.4. Acidente Vascular Cerebral (AVC)
1. Entende-se por Acidente Vascular Cerebral a morte de tecido cerebral causada por hemorragia,
embolia ou trombose que provoque um deficit neurológico permanente e com sintomas clínicos
persistentes. Deverão ser detetadas alterações das funções motora e sensorial em exame efetuado
por médico neurologista. O evento clínico deverá ser comprovado por Ressonância Magnética, TAC
ou outras técnicas de imagem aprovadas pelo Segurador.
2. Estão excluídos:
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a) Os Acidentes Isquémicos Transitórios (AIT), em que os défices neurológicos focais se instalam
de forma súbita recuperando totalmente em menos de 24 horas;
b) Lesões cranioencefálicas de natureza traumática;
c) Lesões vasculares ocorridas ao nível do nervo ótico e/ou retina.
d) Os Acidentes Vasculares Lacunares que não causem déficit neurológico;
e) Sintomas neurológicos devidos a enxaquecas.

3.

Limites das Coberturas

3.1. Exclusões Gerais (Todas as Coberturas)
1. A Pessoa Segura perde o direito à Prestação do Segurador se a Pessoa Segura ou o Tomador de
Seguro agravarem, voluntária e intencionalmente, as consequências do sinistro ou se usarem de
fraude, simulação ou quaisquer outros meios dolosos, bem como de documentos falsos para
justificarem a sua reclamação.
2. Para além das exclusões específicas de cada cobertura, previstas na cláusula anterior, o Segurador
não procederá ao pagamento da Prestação do Segurador, no caso de a doença grave ou a intervenção
cirúrgica coberta resultar direta ou indiretamente, total ou parcialmente de uma das seguintes
situações:
a) Guerra, declarada ou não, invasão, ato de inimigo estrangeiro, hostilidades ou operações bélicas,
guerra civil, insurreição, rebelião ou revolução, bem como danos causados acidentalmente por
engenhos explosivos ou incendiários;
b) Levantamento militar ou ato do poder militar legítimo ou usurpado;
c) Explosão, libertação de calor e radiações provenientes da cisão ou fusão de átomos ou
radioatividade, e contaminações inerentes, e ainda os decorrentes de radiações provocadas pela
aceleração artificial de partículas;
d) Greves, tumultos ou alterações da ordem pública; Atos de terrorismo, vandalismo, maliciosos
ou de sabotagem;
e) Tremores de terra, terramotos, erupções vulcânicas, maremotos, assim como deslizamento,
derrocadas ou afundamentos de terrenos e outros fenómenos geológicos e, bem assim, qualquer
acontecimento catastrófico relacionado com as forças inevitáveis da natureza;
f) Prática de crimes ou quaisquer atos ou omissões dolosos ou negligência grave da Pessoa Segura
ou do Tomador do Seguro, ou de pessoas por quem sejam civilmente responsáveis;
g) Suicídio ou tentativa de suicídio;
h) As patologias pré-existentes, excepto se a doença grave coberta relacionada direta ou
indiretamente com uma patologia pré-existente ocorrer em momento posterior aos primeiros
24 (vinte e quatro) meses de duração deste contrato de seguro;
i) Abuso de consumo de álcool ou medicamentos;
j) Abuso de consumo de substâncias estupefacientes ou tóxicas;
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k) Falta de acompanhamento médico apesar da existência de sintomas;
l) Incumprimento das prescrições e tratamentos recomendados pelo médico;
m) Afeções provocadas intencionalmente pela Pessoa Segura ou pelo Tomador do Seguro.
3. O Segurador não será responsável por garantir qualquer cobertura, efetuar qualquer pagamento de
sinistro ou prestar qualquer outro benefício objeto do presente contrato de seguro na medida em
que a garantia dessa cobertura, esse pagamento, a regularização desse sinistro ou a prestação desse
benefício exponham o Segurador a qualquer sanção, proibição ou restrição impostas por resolução
das Nações Unidas ou impostas por sanções, Leis ou regulamentos comerciais ou económicos da
União Europeia, Reino Unido ou Estados Unidos da América.

3.2. Período de carência
As coberturas da presente apólice estão sujeitas a um período de carência de 60 (sessenta) dias.
3.3. Período de sobrevivência
Para evitar qualquer litigância em caso de sinistro, será definido como pré-requisito para habilitação
ao pagamento do Capital Seguro, que a Pessoa Segura sobreviva 30 (trinta) dias desde a data do
diagnóstico da doença grave ou da intervenção cirúrgica coberta.

CAPÍTULO II
PAGAMENTO DOS PRÉMIOS E FALTA DE PAGAMENTO DE PRÉMIOS

4.

Prémios

1. Salvo convenção em contrário, o prémio inicial, ou a primeira fração deste, é devido pelo Tomador
do Seguro, na data de celebração do Contrato de Seguro, pelo que a eficácia deste dependerá do
respetivo pagamento.
2. O valor do prémio já inclui taxas e impostos à taxa legal em vigor. Qualquer alteração ao
enquadramento fiscal aplicável refletir-se-á automaticamente nesse mesmo valor.
3. As frações seguintes do prémio inicial, o prémio de anuidades subsequentes e as sucessivas frações
deste são devidos nas datas estabelecidas nos avisos de pagamento de prémio, que serão emitidos
no início de cada anuidade e enviados com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à
data de cobrança da primeira fração da anuidade.
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4. A parte do prémio de montante variável relativa a acerto do valor e, quando seja o caso, a parte do
prémio correspondente a alterações ao Contrato, são devidas nas datas indicadas nos respetivos
avisos.
5. Os prémios são calculados de acordo com as tarifas do Segurador em vigor na data do início da
vigência do contrato ou das suas renovações, em função das coberturas e capitais contratados,
conforme melhor identificado no Certificado de Seguro.

5.

Falta de Pagamento de Prémios

1. A falta de pagamento do prémio inicial, ou da primeira fração deste, na data do vencimento,
determina a resolução automática do Contrato a partir da data da sua celebração.
2. A falta de pagamento do prémio de anuidades subsequentes, ou da primeira fração deste, na data
do vencimento, impede a prorrogação do Contrato.
3. A falta de pagamento determina a resolução automática do Contrato na data do vencimento de:
a) Uma fração do prémio no decurso de uma anuidade;
b) Um prémio de acerto ou parte de um prémio de montante variável;
c) Um prémio adicional resultante de uma modificação do Contrato, fundada num agravamento
superveniente do risco.
4. O não pagamento, até à data do vencimento, de um prémio adicional resultante de uma
modificação contratual determina a ineficácia da alteração, subsistindo 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 resolvida na data do vencimento do
prémio não pago.

CAPÍTULO III
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.

Obrigações do Tomador do Seguro em caso de Sinistro

1. Em caso de Sinistro, o Tomador do Seguro, na qualidade de representante legal da Pessoa Segura,
ou quem tenha interesse legítimo no acionamento do seguro, deve participar o Sinistro ao
Segurador no prazo de 30 (trinta) dias imediatos àquele em que tenha conhecimento do Sinistro,
sob pena de redução da Prestação do Segurador atendendo ao dano que o incumprimento deste
dever lhe cause. Em caso de Sinistro, o Tomador do Seguro na qualidade de representante legal da
Pessoa Segura poderá contactar o Segurador através do telefone 217 973 652 (chamada para a rede
fixa nacional), por correio para a seguinte morada: Avenida da Liberdade nº 38 - 7º andar 1269069 Lisboa, por fax nº 217 979 460, ou por e-mail para: clp.pt.sinistros@partners.axa
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2. Em caso de violação dolosa do dever referido no número anterior, que cause dano significativo ao
Segurador, a Pessoa Segura perde o direito à cobertura.
3. O Tomador do Seguro na qualidade de representante legal da Pessoa Segura deve, na participação,
explicitar todas as circunstâncias da verificação do Sinistro, as eventuais causas da sua ocorrência
e as respetivas consequências.
4. Uma vez comunicado o Sinistro ao Segurador, sem prejuízo do disposto no número 6, o Tomador
do Seguro na qualidade de representante legal da Pessoa Segura ou quem tenha interesse legítimo
no acionamento do seguro receberá um formulário de participação de Sinistro que deverá
devolver ao Segurador, totalmente preenchido e acompanhado de todos os elementos e
documentos relevantes relativos ao Sinistro e às suas consequências que lhe forem solicitados.
5. O Segurador enviará o formulário de participação de Sinistro à Pessoa Segura apenas em caso de
regularidade da situação da Pessoa Segura em face das condições do presente contrato e da
receção dos elementos referidos no número 4.
6. A fraude ou tentativa de fraude perpetrada pelo Tomador do Seguro na qualidade de representante
legal da Pessoa Segura, ou por qualquer pessoa atuando sob a sua responsabilidade, iliba o
Segurador de quaisquer responsabilidades relativamente ao Sinistro em questão, conferindo-lhe o
direito à resolução do Contrato e, sem prejuízo das disposições penais aplicáveis, ao direito a
indemnização por perdas e danos.
7. Impende sobre o Tomador do Seguro na qualidade de representante legal da Pessoa Segura, ou
sobre quem tenha interesse legítimo no acionamento do seguro a prova da veracidade da
reclamação sobre a existência do Sinistro, bem como a prova de preenchimento das condições de
elegibilidade relativamente à cobertura em causa.
8. As despesas com a obtenção dos documentos comprovativos e necessários à regularização dos
Sinistros correm por conta do Tomador do Seguro na qualidade de representante legal da Pessoa
Segura ou de quem tenha interesse legítimo no acionamento do seguro.

7.

Pagamento das importâncias Seguras

1. O pagamento das importâncias devidas pelo Segurador só poderá iniciar-se após ter sido
apresentado um processo completo com todos os documentos necessários requeridos pelo médico
do Segurador.
2. Após confirmação pelo Segurador da ocorrência do sinistro e do preenchimento das condições de
pagamento, será liquidado o capital devido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3. O Segurador pagará as prestações devidas ao Tomador do Seguro na qualidade de representante
legal da Pessoa Segura, conforme informação prestada ao Segurador.

8.

Regularizaçao de Sinistros
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O Segurador obriga-se a proceder com diligência e prontidão a todas as averiguações
indispensáveis para a correta regularização dos sinistros.

CAPÍTULO IV
FORMAÇÃO DO CONTRATO E SUAS ALTERAÇÕES

9.

Condições de Elegibilidade

1. Só poderão subscrever este seguro as pessoas que manifestem a sua intenção na Proposta de
subscrição efetuada através do Tomador do Seguro na qualidade de seu Representante Legal, e que,
nessa data:
a) Tenham idade compreendida entre os 30 (trinta) dias e os 17 (dezassete) anos;
b) Tenham residência permanente em Portugal;
c) Reconheçam que estão excluídas todas as patologias pré-existentes, conforme definidas neste
contrato de seguro, e toda ou qualquer patologia futura relacionada direta ou indiretamente com
as mesmas, excepto se o sinistro ocorrer em momento posterior aos primeiros 24 (vinte e quatro)
meses de duração do contrato de seguro;
2. Considera-se que tem residência permanente em Portugal quem resida em Portugal pelo menos 40
(quarenta) semanas por ano (a contar da Data de início da apólice de seguro e anualmente a partir
dessa data).
3. Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 supra, o contrato de seguro poderá ser subscrito, pelo
Tomador do Seguro na qualidade de Representante Legal da Pessoa Segura, antes do seu nascimento,
mas apenas produzirá efeitos na data em que aquela perfizer os 30 (trinta) dias de idade.
4. Em caso de mais do que uma Pessoa Segura, esta deverá pertencer ao mesmo agregado familiar.
5. Para que não subsistam dúvidas, cada Pessoa Segura apenas poderá ser incluída uma única vez neste
contrato de seguro, procedendo-se ao cancelamento da segunda inclusão, caso a mesma venha ainda
assim a ser subscrita.

10.

Formação do Contrato

1. O Tomador do Seguro está obrigado, antes da celebração do contrato, a declarar com exatidão todas
as circunstâncias que conheça e deva ter por significativas para a apreciação do risco pelo
Segurador sob pena de incorrer nas consequências previstas na Cláusula 13ª e na Cláusula 14ª.
2. O contrato de seguro considera-se celebrado nos termos propostos a partir da data constante do
Certificado de Seguro.
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11.

Efeitos do Contrato

Sem prejuízo do disposto na Cláusula anterior, o presente contrato e respetivas garantias apenas
produzirão efeitos, relativamente a cada Pessoa Segura, a partir do momento em que o respetivo prémio
ou fração inicial sejam pagos ao Segurador.

12.

Consolidação do contrato

Passados 30 (trinta) dias após a data de início do contrato ou inclusão de cada pessoa segura, ocorre a
consolidação do contrato, não podendo o Tomador do Seguro, após essa data, invocar qualquer
desconformidade entre o acordado e o conteúdo da apólice que não resulte de documento escrito ou de
outro suporte duradouro prévio.

13.

Omissões ou inexatidões dolosas por parte do Tomador do Seguro

1. O Tomador do Seguro está obrigado a declarar, antes da subscrição do presente Contrato, com
exatidão, todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente deva ter por significativas para a
apreciação do risco pelo Segurador, ainda que a sua menção não seja solicitada em questionário
eventualmente fornecido pelo Segurador para esse efeito (declaração inicial de risco).
2. Em caso de incumprimento doloso do dever de declaração inicial de risco previsto no número
anterior, o presente contrato é anulável pelo Segurador mediante o envio de declaração ao Tomador
do Seguro.
3. Se o Segurador tiver conhecimento da omissão ou inexatidão antes de ocorrer qualquer Sinistro:
a) Tem 3 (três) meses para enviar a declaração referida no número anterior;
b) Não é obrigado a cobrir qualquer Sinistro ocorrido durante esse período;
c) Tem direito a receber o prémio devido até ao final deste prazo, a não ser que tenha igualmente
ocorrido dolo ou negligência grosseira do Segurador ou do seu representante.
4. Se o Segurador apenas tiver conhecimento da omissão ou inexatidão após a ocorrência de um
Sinistro, o Segurador não está obrigado a cobrir esse Sinistro, podendo optar por anular o Contrato
de Seguro.
5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o Segurador tem direito ao prémio devido até ao
final do prazo referido no n.º 3 da presente Cláusula, ou, nos casos em que o dolo do Tomador do
Seguro tenha o propósito de obter uma vantagem, até ao termo da anuidade em curso.

14.

Omissões ou inexatidões negligentes por parte do Tomador do Seguro
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1. Em caso de incumprimento com negligência do dever de declaração inicial de risco previsto no
número 1 da cláusula anterior, pelo Tomador do Seguro, o Segurador pode, mediante declaração a
enviar ao Tomador do Seguro, no prazo de 3 (três) meses a contar da data do seu conhecimento:
a) Propor uma alteração à Adesão, fixando um prazo, não inferior a 14 (catorze) dias, para o
Tomador do Seguro se pronunciar, cessando o Contrato se, decorridos 20 (vinte) dias sobre a
receção da proposta de alteração, o Tomador do Seguro nada responder ou a rejeitar;
b) Fazer cessar o Contrato, demonstrando que, em caso algum, celebra contratos para a cobertura
de riscos relacionados com o facto omitido ou declarado inexatamente, cessando o Contrato 30
(trinta) dias após o envio da declaração de cessação.
2. Cessando o Contrato nos termos previstos no número anterior, o prémio é devolvido
proporcionalmente ao período não decorrido.
3. Em caso de Sinistro ocorrido antes da cessação ou da alteração do Contrato, cuja verificação ou
consequências tenham sido influenciadas por facto relativamente ao qual tenha havido omissão ou
inexatidão negligente, o Segurador:
a) Cobre o Sinistro na proporção da diferença entre o prémio pago e o prémio que seria devido,
caso, aquando da celebração do Contrato, tivesse conhecimento do facto omitido ou declarado
inexatamente;
b) Não cobre o Sinistro, demonstrando que em caso algum teria aceitado o Contrato se tivesse
conhecido o facto omitido ou declarado inexatamente, devolvendo o Prémio.

CAPÍTULO V
DURAÇÃO DO CONTRATO

15.

Duração do Contrato

1. O Contrato de Seguro tem a duração prevista no Certificado de Seguro.
2. A cobertura inicia-se no primeiro dia do mês em que ocorre a subscrição do seguro, caso tenha sido
subscrito até ao dia 15. Caso a subscrição ocorra após o dia 15, a cobertura terá início no primeiro
dia do mês seguinte.
3. Na ausência de tal indicação, entende-se que as partes o quiseram celebrar pelo período de 1 (um)
ano, a continuar pelos seguintes.
4. Quando o Contrato for celebrado por 1 (um) ano a continuar pelos seguintes, considera-se
sucessivamente renovado por períodos anuais, salvo se previamente à data de vencimento,
qualquer das partes manifeste a vontade de lhe por fim, conforme previsto na Cláusula 16ª.

16.

Denuncia do Contrato
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1. Nos Contratos celebrados por anos e seguintes, a denúncia equivale à sua não renovação.
2. O Segurador ou o Tomador do Seguro, mediante comunicação escrita à outra parte com 30 (trinta)
dias de antecedência em relação à data de efeito, poderão denunciar o Contrato na data do seu
vencimento.

17.

Resolução do Contrato

1. O presente Contrato de Seguro pode ser resolvida por qualquer das partes a todo o tempo, havendo
justa causa para o efeito, nos termos gerais.
2. Constitui justa causa, nomeadamente:
a) Em relação ao Tomador do Seguro:
- O incumprimento das obrigações contratuais a cargo do Segurador essenciais à manutenção
do Contrato nos termos em que foi aceite.
b) Em relação ao Segurador:
- A falta de pagamento do prémio, conforme previsto na Cláusula 5ª;
- A burla ou tentativa de burla do Tomador do Seguro;
- A omissão ou inexatidão dolosa ou negligente do Tomador do Seguro na declaração inicial do
risco;
- O incumprimento das obrigações contratuais a cargo do Tomador do Seguro essenciais à
manutenção do Contrato nos termos em que foi aceite.
3. O prémio a devolver em caso de resolução será sempre calculado tendo em consideração o período
de tempo ainda não decorrido até à data de vencimento, salvo quando tenha havido pagamento de
prestação decorrente de sinistro pelo Segurador.
4. Salvo nos casos previstos na lei ou expressamente referidos no contrato, a resolução do Contrato
produz os seus efeitos às 24 horas do 30º dia a contar da receção da respetiva comunicação.

18.

Cessação das Garantias

O Contrato de Seguro cessa os seus efeitos para cada Pessoa Segura, nas seguintes situações:
a) Em caso do falecimento da Pessoa Segura;
b) Na data em que a Pessoa Segura perfizer 18 (dezoito) anos de idade;
c) No caso do Tomador do Seguro e da Pessoa Segura alterar a sua residência permanente para o
estrangeiro;
d) Em caso de cancelamento do Contrato pelo Tomador do Seguro, nos termos legalmente previstos;
e) Em caso de falta de pagamento do prémio de seguro, nos termos legalmente previstos;
f) Em caso de pagamento da Prestação do Segurador por verificação de um sinistro coberto pela
Apólice.
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19.

Livre Resolução

1. O Tomador do Seguro tem o direito de resolver livremente o Contrato celebrado à distância, sem
necessidade de indicação do motivo e sem que haja lugar a qualquer penalização ou pedido de
indemnização por parte do Segurador.
2. O prazo para o exercício do direito de livre resolução é de trinta (30) dias contados a partir da data
da celebração do Contrato, ou da data da receção pelo Tomador do Seguro do Certificado de Seguro,
se esta for posterior.
3. O não exercício da livre resolução no prazo acima referido determina a caducidade do direito.
4. Querendo exercer o seu direito de livre resolução do Contrato, o Tomador do Seguro deverá notificar
o Segurador de tal facto, através de correio registado para a seguinte morada: Avenida da Liberdade
nº 38 - 7º andar 1269-069 Lisboa, envio de fax para o nº 217 979 460, ou e-mail
clp.pt.sinistros@partners.axa com a indicação dos seguintes dados: Número do Contrato, Nome do
Tomador do Seguro, número de identificação fiscal e de cartão do cidadão.
5. O exercício do direito de livre resolução extingue as obrigações e direitos decorrentes do Contrato
com efeitos:
a) A partir da data de celebração do Contrato, nos casos em que se estipule que este só produzirá
efeitos após o decurso do prazo de livre resolução;
b) A partir da data de receção da notificação da livre resolução caso o Tomador do Seguro tenha
pedido o início da execução do Contrato antes do termo do prazo de livre resolução.
6. Quando a livre resolução ocorrer previamente à data de produção de efeitos do Contrato, o
Segurador, na eventualidade de já ter recebido quaisquer quantias a título de prémio por parte do
Tomador do Seguro, fica obrigado a restituí-las no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da
receção da notificação da livre resolução.
7. Quando o direito à livre resolução for exercido por parte do Tomador do Seguro em data posterior
à do início da produção de efeitos do Contrato, ao Segurador assiste o direito de proceder à cobrança
do prémio relativo ao período em que o Contrato produziu efeitos.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

20.

Âmbito Territorial

O Contrato é válido em Portugal.
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21.

Comunicações e Notificações entre as Partes

1. As comunicações ou notificações previstas nesta Apólice devem revestir forma escrita ou ser
prestadas por outro meio de que fique registo duradouro, para a última morada ou endereço de
correio eletrónico do Tomador do Seguro constante no Contrato ou para a sede social do Segurador.
2. Qualquer alteração à morada do Tomador do Seguro e/ou da Pessoa Segura deverá ser comunicada
ao Segurador, nos trinta (30) dias subsequentes à data em que se verifique, sob pena de as
comunicações ou notificações que o Segurador venha a efetuar para a morada desatualizada se
terem por válidas e eficazes, o mesmo acontecendo com o seu endereço de correio eletrónico.

22.

Proteção de Dados

1. Os dados pessoais fornecidos pelo Tomador do Seguro na qualidade de representante legal das
Pessoas Seguras, incluindo dados sensíveis, serão tratados pelo Segurador, empresas associadas
e agentes, exclusivamente para as finalidades de gestão do presente contrato, para gestão dos
processos de sinistro e para ações de marketing direto de produtos e serviços próprios ou
análogos.
2. O Segurador (cujos dados de identificação e de contato se encontram incluídos neste contrato)
será o responsável pelo tratamento dos dados pessoais do Tomador do Seguro e da Pessoa Segura
e apenas tratará os dados necessários tendo em conta as finalidades ora previstas, dando o
Tomador do Seguro e a Pessoa Segura através do seu representante legal, com a celebração do
presente contrato, o seu expresso e livre consentimento para o tratamento dos seus dados
sensíveis, nomeadamente dados de saúde.
3. A licitude do tratamento dos dados pelo Segurador será, conforme o caso aplicável, o
consentimento do Tomador do Seguro ou da Pessoa Segura através do seu representante legal, a
execução do presente contrato e os interesses legítimos prosseguidos pelo Segurador,
nomeadamente a prevenção e controlo da fraude.
4. O Segurador apenas partilhará dados pessoais do Tomador do Seguro e da Pessoa Segura em
determinadas circunstâncias e desde que seja legal fazê-lo, nomeadamente com empresas
associadas, agentes, resseguradores ou entidades regulatórias. Sempre que o Segurador
necessitar de partilhar os dados pessoais com autoridades públicas ou regulatórias, fornecedores
(subcontratantes) ou outros responsáveis pelo tratamento com base em outro motivo que não
seja uma obrigação legal ou execução deste contrato, fá-lo-á apenas com base numa necessidade
específica.
5. O Segurador obriga-se a adotar medidas apropriadas para assegurar que os seus colaboradores
estão vinculados a deveres de confidencialidade e que os fornecedores (subcontratantes) por si
selecionados apresentam garantias suficientes de confidencialidade e segurança dos dados
pessoais do Tomador do Seguro e da Pessoa Segura. O Segurador manterá garantias físicas,
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eletrónicas e procedimentais para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade
dos dados pessoais do Tomador do Seguro e da Pessoa Segura que sejam tratados ao abrigo deste
contrato. Em particular, o Segurador tomará medidas adequadas de segurança contra o
processamento de dados pessoais ilegal ou não autorizado, e contra perda acidental ou dano de
danos pessoais.
6. Os dados pessoais do Tomador do Seguro e da Pessoa Segura serão mantidos pelo período
necessário para o Segurador cumprir as finalidades para as quais os dados foram recolhidos
(conforme indicado supra) e por forma a cumprir com os requisitos legais e regulatórios,
podendo alguns dados pessoais ser guardadas por mais tempo do que outros.
7. O Tomador do Seguro e a Pessoa Segura através do seu representante legal têm o direito de
solicitar o acesso, a correção ou a eliminação dos seus dados pessoais, de requerer a portabilidade
dos seus dados, bem como de definir instruções sobre os seus dados pessoais após a sua morte
(se aplicável).
8. O Tomador do Seguro e a Pessoa Segura através do seu representante legal têm também o direito
de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais em determinadas circunstâncias ou para
determinadas finalidades.
9. Sempre que os dados pessoais do Tomador do Seguro e da Pessoa Segura forem tratados com base
no seu consentimento, o Tomador do Seguro e a Pessoa Segura através do seu representante legal
podem retirar o consentimento a qualquer momento no futuro.
10. O Tomador do Seguro e a Pessoa Segura através do seu representante legal poderá, também,
solicitar que os seus dados pessoais não sejam utilizados para a finalidade de marketing direto em
qualquer momento, através de comunicação para os contactos de exercício dos seus direitos
constantes desta cláusula.
11. Nos termos da legislação aplicável o Tomador do Seguro e a Pessoa Segura através do seu
representante legal podem apresentar reclamações junto de uma autoridade de controlo. A
autoridade de controlo em Portugal é a CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados.
12. O Tomador do Seguro e a Pessoa Segura através do seu representante legal poderão obter mais
informação acerca da política de conservação de dados do Segurado, bem como sobre o seus
direitos e a forma como os pode exercer, bem como retirar o seu consentimento (quando aplicável)
através do envio de um email para: clp.pt.dataprivacy@partners.axaou por correio para: Avenida
da Liberdade nº 38 - 7º andar 1269-069 Lisboa.
13. Os dados de contato locais do encarregado da proteção de dados do Segurador são os seguintes:
Avenida da Liberdade nº 38 - 7º andar 1269-069 Lisboa
E-Mail: clp.pt.dataprivacy@partners.axa
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23.

Reclamações

1. Qualquer reclamação relacionada com o presente contrato de seguro pode ser apresentada por
correio, por meio eletrónico (clp.pt.fin@partners.axa), ou telefonicamente (217 973 652).
2. Também pode recorrer ao Provedor do Cliente (por e-mail: paulosimaocaldas9202l@advogados.oa.pt; por correio: Rua Castilho, nº75 , 8º esqº, 1250-068 Lisboa; ou por
telefone: 217 815 250(chamada para a rede fixa nacional)), após 20 dias sem que tenha recebido
resposta à reclamação apresentada, ou caso discorde da mesma (este prazo será prolongado para
30 dias nos casos de especial complexidade). O Provedor do Cliente é um órgão independente
com o objetivo de analisar as reclamações dos Clientes e de dar conselhos/pareceres de forma
imparcial.
3. Sem prejuízo do recurso aos Tribunais, o Tomador do Seguro na qualidade de representante legal
da Pessoa Segura também poderá solicitar a intervenção da Autoridade de Supervisão de Seguros
e Fundos de Pensões quando tenha alguma reclamação a apresentar, relativamente ao seu
Contrato, de acordo com as instruções constantes do seu sítio de Internet
(http://www.asf.com.pt/).

24.

Lei aplicável, Foro e Arbitragem

O presente contrato é regido pela lei portuguesa e para a resolução de quaisquer questões
emergentes do mesmo é competente o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com renúncia
expressa a qualquer outro, inexistindo qualquer meio específico de resolução extrajudicial de litígios,
podendo, embora, as partes recorrer à arbitragem nos termos da lei geral da arbitragem.

Pelo Segurador
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