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W  tranquilidade.pt
T   211 520 310

Se
gu

ra
do

ra
s 

U
ni

da
s,

 S
.A

.
Se

de
: 

Av
. L

ib
er

da
de

, 2
42

 1
25

0-
14

9 
Li

sb
oa

Ca
pi

ta
l S

oc
ia

l 1
82

 0
00

 0
00

 €
 (

re
al

iz
ad

o 
84

 0
00

 0
00

 €
)

N
.º

 ú
ni

co
 d

e 
M

at
ríc

ul
a 

CR
C 

Li
sb

oa
/N

IP
C:

 5
00

 9
40

 2
31

AWP UNIPESSOAL LDA
AV PEREGRINACAO 8 6 DTO PARQUE DAS NACOES
1990-384 MOSCAVIDE

T1QPIG03

Em caso de alteração ou incorreção dos dados, solicitamos que nos informe
através da Linha Clientes.

Porto, 25 de outubro de 2019

Dados do Cliente

Nome: AWP UNIPESSOAL LDA

Nº Contribuinte: 515657719

Morada: AV PEREGRINACAO 8 6 DTO PARQUE DAS
NACOES

Código postal: 1990-384 MOSCAVIDE

Tipo de Cliente: Coletivo

N.º Cliente: 9120551047

Qualidade em que
efetua o seguro: Pessoa Segura/Segurado

Condições Particulares
da Apólice

0005808267
Seguro de Acidentes Pessoais

Novo

Prémio do Contrato (valor anual) 184,14 € 

Moeda do Contrato: Euro

Pág. 1 de 7

Condições Particulares
da Apólice

0005808267
Seguro de Acidentes Pessoais

Novo
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Dados do Contrato

Produto: AP DESPORTO CULTURA E RECREIO S/ NOMES

Opção: PASSEIOS TURÍSTICOS AUTOMÓVEL

N.º Apólice: 0005808267

Data efeito: 2019-11-01 00:00

Duração: Ano e seguintes

Data de renovação anual: 1 de novembro

Periodicidade de pagamento:Anual

Modalidade de pagamento: Débito em conta

Dados do Mediador / Ponto de Venda

Nome/Ponto de venda: MARIA JOAO SANTOS PEREIRA
GIL ESTORNINHO

Morada: APARTADO 61008
2651-801 AMADORA

Telefone: 214 757 145

N.º ASF: 3070263283

Estimado Cliente, 

Informamos que este documento corresponde às Condições Particulares do seu 
contrato de seguro, onde são apresentados o objeto seguro, as coberturas 
contratadas e os capitais seguros. 

A sua apólice de seguro inclui ainda as Condições Gerais e Especiais identificadas 
na página seguinte e que poderão ser consultadas e/ou impressas a qualquer 
momento em tranquilidade.pt. 

Para mais esclarecimentos, por favor contacte o seu Mediador ou a Linha 
Clientes.

Com os nossos melhores cumprimentos,

       

                      
Gonçalo Oliveira
Administrador

Pedro Luís Carvalho
Administrador



Condições Gerais e Especiais do Contrato

O presente Contrato de seguro regula-se por estas Condições Particulares e ainda pelas Condições Gerais e Especiais com o modelo 456.021 - mai 2019, que

poderão ser consultadas a qualquer momento em tranquilidade.pt utilizando o número da apólice para pesquisa.
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Detalhe do(s) Objeto(s) Seguro(s)

Objeto Seguro 1  - PASSEIOS AUTOMÓVEL

Quantidade: 3 Código Estatístico: PASSEIOS TURÍSTICOS PASSAGEIRO

DESCRIÇÃO E VALORIZAÇÃO DO OBJETOS

TIPO DESCRITIVO VALOR

VEICULO 54-41-DF - 65-64-EO - 75-39-BI

Coberturas, Capitais e Franquias

AP DESPORTO CULTURA E RECREIO S/ NOMES - PASSEIOS TURÍSTICOS AUTOMÓVEL

COBERTURAS CAPITAIS/FRANQUIAS

Responsabilidade Civil Exploração 50 000,00 € Percentagem do Valor do
Sinistro 10,0000%

Objeto Seguro 2  - PS PASSEIOS TURÍSTICOS AUTO

Quantidade: 4 Código Estatístico: PASSEIOS TURÍSTICOS PASSAGEIRO

Coberturas, Capitais e Franquias

AP DESPORTO CULTURA E RECREIO S/ NOMES - PASSEIOS TURÍSTICOS AUTOMÓVEL

COBERTURAS CAPITAIS/FRANQUIAS

Morte ou Invalidez Permanente 22 700,00 € Não Aplicável
Despesas de Tratamento 4 000,00 € 75,00 €

INFORMAÇÕES LEGAIS E CLAUSULADO

De acordo com o estipulado no Regime Jurídico do Contrato de Seguro aprovado pelo Decreto-Lei 72/2008 
de 16/04, a produção de efeitos do presente contrato e respetivas coberturas, na data de início acima 
indicada, ficará sempre dependente do efetivo pagamento do prémio ou fração inicial por parte do 
Tomador do Seguro. Face ao acima disposto, na eventualidade do referido prémio ou fração não ser pago, 
também as presentes Condições Particulares ficarão sem efeito, não ficando o Segurador vinculado a 
qualquer obrigação contratual definida nas mesmas, quer em relação ao Segurado/Pessoa Segura, quer 
ainda em relação a qualquer terceiro ou beneficiário.

Pagamento de prémios
e cobertura de riscos

As condições de aceitação do risco têm como pressupostos:
- As pessoas a segurar não integram nenhum corpo de Bombeiros, Forças Armadas, GNR ou polícia;
- Não é efetuada nenhuma das seguintes atividades: prática de alpinismo, artes marciais, boxe, caça de animais ferozes, 
caça submarina, motonáutica (à exceção da utilização de motos de água, jet-ski e similares), motorismo, paraquedismo, 
tauromaquia e outros desportos e atividades de análoga perigosidade, tais como, por exemplo, voo em asa delta e 
ultraleves, bungee jumping, escalada, espeleologia, kitesurf, montanhismo (à exceção de subidas até 2.500 metros), 
parapente, rafting, rappel, rugby, slide e downhill;
- Não está garantida a prática desportiva federada ou participação em eventos de organização oficial, bem como os 
respetivos treinos;
- Não está garantida a prática desportiva profissional;
- A(s) pessoa(s) a segurar não utilizam, não fabricam nem manuseiam artigos de pirotecnia;
- Não são efetuados trabalhos em altura com recursos a técnicas de alpinismo e/ou escalada (limpezas ou reparações em 
rapel, montagens, etc);
- as pessoas a segurar não têm períodos de permanência no estrangeiro superiores a 90 dias (seguidos ou interpolados) 
por ano;
- Não são utilizados veículos motorizados de duas ou três rodas ou quadriciclos (motoquatro/ATV - All-Terrain Vehicle);
- As pessoas a segurar não integram tripulações de navios ou aeronaves, nem fazem pilotagem de aeronaves;
- Não são realizados trabalhos subterrâneos ou em minas, nem trabalhos em plataformas offshore;
- Nenhuma das pessoas a segurar tem idade superior a 70 anos (à data do início do risco) ou residência fora de Portugal;
- Nenhuma das pessoas a segurar sofre nem sofreu de qualquer enfermidade suscetível de determinar acidentes, agravar 
as suas consequências ou de atrasar a cura de lesões;
- Nenhuma das pessoas a segurar se encontra ou encontrou impossibilitada de trabalhar por período superior a 45 dias 
nos últimos 2 anos, em consequência de doença ou acidente.

DESCONTO DE BANCARIZAÇÃO
Ao abrigo da presente cláusula, fica expressamente estipulado que, quando a modalidade de pagamento de prémio 
escolhida pelo Tomador do Seguro for o débito direto em conta, ser-lhe-á atribuído um desconto de 3,5% sobre o prémio 

Condições tarifárias/
Descontos
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Condições Particulares
da Apólice

0005808267
Seguro de Acidentes Pessoais

Novo

Condições tarifárias/
Descontos

comercial.
Tratando-se de Tomador de Seguro que tenha aderido ao processo 'Cliente Verde', o desconto aplicável será de 5% sobre 
o prémio comercial.
Este desconto apenas será atribuído enquanto se mantiverem os pressupostos da sua aplicação, deixando de se aplicar 
ao prémio da anuidade em curso a partir do momento em que seja cancelada a correspondente autorização de débito 
e/ou a adesão ao 'Cliente Verde'.

Condições tarifárias/
Descontos

Âmbito da cobertura RESPONSABILIDADE CIVIL
O âmbito da cobertura Responsabilidade Civil Exploração encontra-se definido na Condição Especial Responsabilidade Civil 
- Animação Turística.

Outras Cláusulas

Lotação máxima de veículos utilizados na atividade
Fica expressamente estabelecido que o âmbito das garantias contratadas na apólice apenas abrange os veículos 
automóveis cuja lotação não exceda os 9 lugares.

Âmbito da cobertura
De harmonia com o disposto nas Condições Gerais da apólice e dentro dos limites fixados nas Condições Particulares,  
este seguro terá por objecto a garantia de de Acidentes Pessoais, nos termos da legislação que lhe seja aplicável 
(Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 95/2013 de 19 de Julho e 
pelo Decreto-Lei n.º 186/2015, de 3 de Setembro, ou quaisquer outros normativos que com o mesmo sentido e alcance o 
alterem ou lhe venham a suceder) e do clausulado deste seguro, enquanto participantes na actividade identificada nestas 
Condições Particulares.
Dado que se trata de um seguro obrigatório, derroga-se pela presente cláusula qualquer limitação da idade da pessoa 
segura.
O âmbito territorial do presente risco é Portugal.
Caso sejam definidas franquias em qualquer cobertura, tratando-se de um seguro obrigatório, as mesmas não são 
oponíveis às pessoas seguras, sendo o seu pagamento da responsabilidade do tomador de seguro.
Atividade: Passeios turísticos em veículos automóveis, visitas guiadas a museus e monumentos, passeios pedestres ou 
roteiros turísticos. Não fica garantido o transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica (TVDE).

Porto, 25 de outubro de 2019

                      
Gonçalo Oliveira
Administrador

Pedro Luís Carvalho
Administrador
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- Finalidade(s): (i) Celebração e execução de contrato (incluindo diligências pré-contratuais)
(ii) Inquéritos de avaliação de satisfação
(iii) Ações de marketing (quando aplicável)

1. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS
- Seguradoras Unidas, S.A., (o “Segurador”)(a) é a entidade responsável pelo tratamento dos dados respeitantes ao
tomador do seguro e/ou segurado/pessoa(s) segura(s) (“titulares dos dados” ou “titulares”) por este(s) facultados no
âmbito da celebração, execução e cessação do presente contrato de seguro ou decorrentes deste.
(a) Tranquilidade, Açoreana e LOGO são marcas registadas da Seguradoras Unidas, S.A.

2. DADOS DE CONTACTO DO SEGURADOR
- Site: www.tranquilidade.pt / www.logo.pt / www.acoreana.pt
- Sede: Av. da Liberdade, 242, 1250-149 Lisboa
- Endereço postal: Apartado 8201 1803-970 Lisboa
- Telef.: 211 520 310 / 707 240 707 / 707 999 200(b)
- Fax: 213 584 231
- E-mail: clientes@tranquilidade.pt / clientes@acoreana.pt / cliente@logo.pt
- E-mail (assuntos relacionados com sinistros): linhasinistros@tranquilidade.pt / sinistros@logo.pt
(b) Custo das chamadas: €0,10/min + IVA a partir da rede fixa | € 0,25/min + IVA a partir da rede móvel.

3. CONTACTOS DO ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS
- epdados@seguradorasunidas.pt
- Av. da Liberdade, 242, 1250-149 Lisboa

4. FUNDAMENTOS E FINALIDADES DO TRATAMENTO
- O tratamento dos dados pessoais respeitantes aos titulares, facultados ou decorrentes da relação contratual, têm como
fundamento a gestão da relação contratual, incluindo diligências pré-contratuais, e destinam-se à formação,
gestão e execução de contratos de seguro, nestes se considerando incluídas as diligências pré-contratuais e os
procedimentos necessários à regularização de sinistros ou prestação de serviços contratados e a avaliação dos níveis
de satisfação pelos seus serviços prestados (neste último caso tendo como fundamento os interesses legítimos do
responsável pelo tratamento).

- Os dados pessoais solicitados e objeto de tratamento constituem requisito necessário para a realização desta
finalidade. Caso os mesmos não sejam facultados pelos titulares, não será possível formalizar e executar o contrato de
seguro.

- Quando exista consentimento explícito do titular, o tratamento dos dados pessoais respeitantes aos titulares também
poderá ser feito tendo como objetivo a realização de ações de marketing.

- Os dados pessoais solicitados e objeto de tratamento constituem requisito necessário para a realização desta
finalidade. Caso os mesmos não sejam facultados pelos titulares, não poderemos continuar a enviar-lhe as nossas
comunicações.

- Qualquer outro tipo de tratamento com finalidade distinta das acima indicadas só será realizado com o consentimento
explícito do titular.

5. CATEGORIA DE DADOS PESSOAIS
- Ao abrigo da gestão da relação contratual e consoante o(s) ramo(s) de seguro em causa, ou a natureza dos danos
(sinistro) a regularizar, os dados objeto de tratamento poderão contemplar categorias especiais de dados pessoais,
por exemplo, dados sobre o estado de saúde do titular.

- Quando estejam em causa categorias especiais de dados, o seu tratamento será feito nos estritos limites legais e,
quando não exista outro fundamento, com o consentimento explícito do titular.

- Quando os dados do titular não forem recolhidos diretamente pelo Segurador, este entra em contacto com o titular
num prazo razoável, com vista à prestação de informações se ainda não tiverem sido prestadas.

6. DESTINATÁRIOS OU CATEGORIAS DE DESTINATÁRIOS
- Os dados pessoais recolhidos poderão ser tratados, em regime de absoluta confidencialidade, por entidades externas,
incluindo mediadores de seguros, a quem o Segurador tenha subcontratado o processamento, para cumprimento das
finalidades indicadas. Estas entidades ficam obrigadas a desenvolver a medidas técnicas e organizativas adequadas à
proteção dos dados e a assegurar a defesa dos direitos dos titulares.

- Os dados pessoais poderão ser transmitidos a autoridades judiciais, de segurança ou administrativas para cumprimento
de uma obrigação legal.

- No âmbito da gestão da relação contratual, no caso do contrato de seguro respeitar ao ramo automóvel, os dados
pessoais agora recolhidos, bem como aqueles que vierem a ser fornecidos aquando da participação de um sinistro,
poderão ser comunicados à Associação Portuguesa de Seguradores (APS) para integração das bases de dados geridas
por esta, sendo algumas destas partilhadas ou acedidas pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
(ASF) e por autoridades judiciais ou policiais.

- No caso do contrato de seguro respeitar a seguro de pessoas, os dados pessoais agora recolhidos, bem como aqueles
que vierem a ser fornecidos aquando da participação de um sinistro, poderão ser comunicados à Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) para integração na base de dados central de beneficiários de seguros.

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS
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- Os dados pessoais recolhidos poderão igualmente ser transmitidos a Resseguradores ou Cosseguradores no âmbito da
gestão de distribuição de riscos.

7. PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS
- Os dados pessoais são conservados pelo Segurador pelo tempo estritamente necessário à realização de cada uma das
finalidades indicadas, assim, as mesmas categorias de dados pessoais poderão ser mantidas por períodos de tempo
distintos, em função de cada finalidade específica de tratamento.

- Para a gestão da relação contratual: os dados serão conservados pelo prazo máximo de 10 (dez) anos após o fim do
contrato.
- Para ações de avaliação dos níveis de satisfação: os dados serão conservados pelo prazo de 1 (um) ano.
- Para ações de marketing: os dados serão conservados pelo prazo de 3 (três) anos.

- Consulte mais informações sobre os prazos de conservação dos seus dados pessoais em tranquilidade.pt | Privacidade |
Informação aos Titulares.

8. DIREITOS DO TITULAR
- O titular tem o direito de solicitar ao Segurador o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua
retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento ou de se opor ao tratamento, bem assim como o
direito à portabilidade dos dados.
- Para exercer qualquer um dos referidos direitos, o titular deve apresentar o respetivo pedido junto do Segurador,
usando algum dos meios de contacto indicados.

9. DIREITO DE ACESSO
- O titular tem o direito de aceder aos dados pessoais tratados pelo Segurador, e conhecer as condições em que o
respetivo tratamento é efetuado, podendo solicitar o acesso aos mesmos ou a obtenção de uma cópia dos dados
pessoais.
- Se o titular apresentar o seu pedido por meios eletrónicos, a informação poderá ser fornecida pelo mesmo meio, caso
o titular não se oponha.
- O fornecimento de outras cópias dos dados solicitados poderá ficar sujeito ao pagamento de uma taxa para fazer face
aos custos administrativos envolvidos.

10. DIREITO DE RETIFICAÇÃO
- O titular tem o direito de exigir a retificação dos dados pessoais que lhe digam respeito e que não se encontrem
corretos.
- Tendo em conta as finalidades do tratamento, caso aqueles dados se encontrem incompletos, o titular poderá
igualmente a exigir que sejam completados.

11. DIREITO AO APAGAMENTO
- O titular tem o direito de exigir que o responsável pelo tratamento proceda ao apagamento dos seus dados pessoais,
quando se aplique um dos seguintes motivos:

a) Aqueles dados deixarem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha;
b) O titular retirar o consentimento em que se baseia o tratamento e não existir outro fundamento jurídico para o
referido tratamento;
c) O titular se opuser ao tratamento e não existirem interesses legítimos que prevaleçam;
d) Os dados pessoais tenham sido tratados de forma ilícita;
e) Esse apagamento resulte do cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento está
sujeito.

12. DIREITO À LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO
- O titular tem o direito à limitação do tratamento dos seus dados pessoais quando:

a) Conteste a exatidão dos dados pessoais (durante o período que permita ao responsável pelo tratamento verificar
a sua exatidão);
b) O tratamento for ilícito e o titular se opuser ao apagamento dos dados;
c) Os dados já não forem necessários para os fins de tratamento, mas sejam requeridos pelo titular, para efeitos de
declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial;
d) Se tiver oposto ao tratamento no exercício do direito de oposição (até se verificar se os interesses legítimos do
responsável pelo tratamento prevalecem ou não sobre este direito).

- Quando o tratamento tenha sido limitado, os dados pessoais só podem ser objeto de tratamento (exceto conservação)
com o consentimento do titular ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial,
defesa de direitos de outra pessoa (singular ou coletiva), ou por motivos ponderosos de interesse público.
- O titular é informado antes de ser anulada a limitação do tratamento.

13. DIREITO DE PORTABILIDADE
- O titular tem o direito de receber os dados que lhe digam respeito e que tenha fornecido ao responsável pelo
tratamento, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática e o direito de transmitir aqueles dados a
outra entidade, quando:

a) O tratamento se basear em consentimento do titular;
b)O tratamento for realizado por meios automatizados.
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- Quando tal seja tecnicamente possível, o titular pode solicitar que os dados pessoais sejam transmitidos diretamente
entre os responsáveis pelo tratamento.

14. DIREITO DE OPOSIÇÃO
- O titular tem o direito de, em qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, se opor ao
tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito, quando o tratamento tenha como fundamento interesses
legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento.
- Quando o titular exerça o direito de oposição, o responsável cessa o tratamento de dados, a menos que existam razões
imperiosas e legítimas para esse tratamento, que prevaleçam sobre os direitos do titular.

15. DECISÕES INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS
- No âmbito do processo de celebração e gestão do contrato de seguro, o Segurador e seus subcontratantes poderão
recorrer a soluções de tomada de decisão por meios automatizados, incluindo a definição de perfis, com recurso a
informações respeitantes ao tomador do seguro e/ou segurado(s)/pessoa(s) segura(s), para efeitos de acompanhamento
da carteira de seguros, tratamento de dados de sinistralidade, prevenção do risco de fraude, gestão e execução do
contrato.

- Estes processos são necessários para o Segurador poder garantir níveis adequados de eficiência na prestação dos
serviços relacionados com a celebração e execução do contrato de seguro.

- Sempre que esteja em causa a aplicação de algum destes processos, o titular tem o direito de (i) obter intervenção
humana por parte do responsável pelo tratamento, (ii) manifestar o seu ponto de vista e (iii) contestar a decisão.

- Para este efeito, o titular deverá contactar o Segurador através dos meios indicados no ponto 2.

16. CONSENTIMENTO
- Quando o titular tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito, poderá
retirar esse consentimento em qualquer momento, apresentando o respetivo pedido junto do Segurador, usando algum
dos meios de contacto indicados.

- A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento entretanto efetuado com base no
consentimento previamente dado.

17. ORIGEM DOS DADOS
- Os dados pessoais que são objeto de tratamento têm origem em informação disponibilizada pelos próprios titulares:
• Na gestão da relação contratual, a informação prestada na qualidade de proponente, tomador do seguro, pessoa,
beneficiário, ou terceiro lesado ou a informação que resulta da própria execução do contrato.

• Em ações de marketing, as informações disponibilizadas pelos próprios titulares.

- Poderão ser tratados dados de fontes acessíveis ao público, nomeadamente, bases de dados partilhadas, geridas pela
APS (Associação Portuguesa de Seguradores) e ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões), para
cumprimento das finalidades atrás indicadas.

18. RECLAMAÇÕES
- O titular dos dados poderá apresentar reclamações sobre o modo como os seus dados pessoais são tratados, às
seguintes entidades:
- Encarregado da proteção de dados

epdados@seguradorasunidas.pt
Av. da Liberdade, 242, 1250-149 Lisboa

- Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)
www.cnpd.pt
Av. D. Carlos I, 134 - 1.º, 1200-651 Lisboa

19. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
- Poderá obter informação mais completa e atualizada sobre a política de privacidade e tratamento de dados pessoais da
Seguradoras Unidas em tranquilidade.pt | Privacidade.
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