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PROTOCOLO  
DE COMERCIALIZAÇÃO DE  

PRODUTOS DE SEGURO  
Sindicato Nacional dos Professores Licenciados  

pelos Politécnicos e Universidades 
 

Entre a Companhia de Seguros AÇOREANA, S.A. com sede no Largo da Matriz, 45/52 em Ponta Delgada, com 
número de Pessoa Colectiva 512004048, adiante designada por Açoreana. 

e o  

Sindicato Nacional dos Professores Licenciados elos Politécnicos e Universidades, com sede na Praça Nuno 
Gonçalves, Nº. 2 A; 1600-170 Lisboa com o número de Pessoa Colectiva 503259691 , adiante designado por 
SPLIU. 

e 

António Álvaro F Oliveira Pacheco – 72497. Mediador de Seguros, com sede na Rua Dr. Pereira Júnior, 44 2 
AND, Apartado 33 – vila do Conde; 4480-813 Vila do Conde, com o NIF 175123047. 

 

é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo que visa definir os termos e condições de subscrição 
para a comercialização do Seguro Multi Familiar  junto dos Associados do segundo contratante nos termos e 
condições estabelecidos nos Artigos seguintes: 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

O Seguro de Multi Familiar “SPLIU”, conforme anexo I, é um produto criado pela AÇOREANA, e que esta 
coloca à disposição para comercialização, junto dos Associados do SPLIU. 
 

Artigo 2º 

Destinatários do Protocolo 

1. O Seguro Multi Familiar “SPLIU” destina-se a ser subscrito, exclusivamente, pelos Associados actuais e 
futuros do SPLIU. 

2. É concedido aos cônjuges dos sócios os mesmos direitos que os concedidos às pessoas mencionadas no 
número 1 do presente artigo. 

 

Artigo 3º 

Composição do Plano 

1. O Seguro Multi Familiar é composto por um conjunto de Ramos de seguros destinados ao Tomador de seguro 
(Associado do SPLIU, e demais membros do agregado familiar, as pessoas ao seu serviço, a Responsabilidade 
Civil e os bens do Tomador de seguro ou dos membros do seu agregado familiar, nomeadamente: 

 

1.1 Acidentes Pessoais Familiar – Com capitais variáveis entre 10.000€ (mínimo) e 75.000€ (máximo); 
1.2 Automóvel – Todas as modalidades do Multi Protecção Auto em comercialização, para as seguintes 
categorias de viaturas: 

1.2.1 Ligeiros Particulares de Passageiros; 
1.2.2 Ligeiros Mistos Particulares; 
1.2.3 Velocípedes com motor; 
1.2.4 Tractores Agrícolas; 
1.2.5 Motociclos 
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1.3 Multiriscos Habitação – Todas as modalidades do Multi Protecção Lar em exploração; 
1.4 Responsabilidade Civil Familiar – Cobertura de Responsabilidade Civil Família e habitação, garantindo a 
responsabilidade por danos causados no âmbito da vida privada, pelo imóvel afecto à residência do agregado 
familiar e pelos animais domésticos de que seja proprietário; 
1.5 Acidentes de Trabalho – Pessoal do serviço doméstico; 
1.6 Doença – Este módulo é composto por duas coberturas: 

1.6.1 Internamento, a 80% com capitais de 7.500€ e 15.000€ ano; 
1.6.2 Subsidio diário até 50€ 

1.7 Multi Protecção Dentária – cobertura dentária e assistência à saúde. 

 
2. Não ficam abrangidos por este seguro, quaisquer outros riscos que não os definidos no âmbito do Multi 
Familiar. 

 

 

Artigo 4º 

Divulgação do Plano 

Compete ao segundo e terceiro contratante a divulgação deste protocolo a todos os Associados do SPLIU, 
mencionando claramente as condições negociadas e as vantagens das mesmas. 

 

Artigo 5º 

Garantias e Capitais 

1. Cada contrato de seguro celebrado garante exclusivamente os riscos e os capitais/valores seguros definidos 
nas suas Condições Particulares, Especiais e Gerais. 

2. Os capitais/valores indicados para efeitos de seguro são da inteira responsabilidade do Tomador do seguro 
e/ou Segurado. 

 
Artigo 6º 

Condições de Tarifação e Subscrição 

I. Seguro de Doença, conforme documentos em anexo. 

II. Multi Familiar: serão aplicados aos contratos de seguro Multi Familiar efectuados pelas pessoas mencionadas 
no Artigo 2º, as condições de tarifação a seguir definidas: 

1. A subscrição do produto assenta na escolha, pelo cliente, aquando do preenchimento da proposta, dos 
módulos que pretende contratar. A liberdade de escolha está delimitada unicamente por uma regra: 

1.1 A composição mínima do contrato implica a subscrição de pelo menos 2 módulos distintos. 

2. Qualquer um dos módulos deste produto rege-se pela política de subscrição em vigor para cada um dos 
produtos; 

3. A subscrição do módulo de doença implica o preenchimento obrigatório do questionário específico desta 
modalidade, para todos os elementos do agregado familiar a abranger. A inclusão do cônjuge e dos filhos 
permite a concessão de descontos adicionais; 

4. O Multi Riscos Habitação pode ser contratado para garantir edifício e recheio, ou apenas um destes (p.ex: 
pode o cliente contratar unicamente o recheio quando as paredes já estejam cobertas por apólice comum do 
condomínio e /ou outra);  

5. Na subscrição do módulo Multi Protecção Dentária, a inclusão do cônjuge e dos filhos permite a concessão 
de descontos adicionais; 

6. O seguro de Acidentes Pessoais Familiar pode ser efectuado para idades compreendidas entre os 3 e os 70 
anos. A morte de crianças com idade inferior a 14 anos, com excepção das despesas de funeral, não é 
segurável. O produto é composto pelas coberturas: 

6.1. Morte ou Invalidez Permanente, com capital no mínimo de 10.000€ e no máximo de 75.000€; 
6.2. Incapacidade Temporária (Internamento Hospitalar) no valor de 0,05% do Capital por morte; 
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6.3. Despesas de Tratamento e Repatriamento, 20% do capital por morte; 
6.4. Despesas de Funeral, 20% do capital por morte. 

Ficam excluídos das garantias de Acidentes Pessoais: Acidentes devidos a acção da pessoa segura, originada 
por alcoolismo e uso de estupefacientes e narcóticos fora de prescrição médica; acidentes resultantes de 
actos intencionais da pessoa segura; hérnias, qualquer que seja a sua natureza e Acidentes resultantes da 
utilização de veículos motorizados de duas ou três rodas e motoquatro. 

7. O seguro Multi Protecção Auto é disponibilizado em três Opções Classic, Premier e Top, com distintos 
conjuntos de coberturas obrigatórias e facultativas, de acordo com anexo I. 

7.1. As Tabelas de Desvalorização Automática Automóvel a considerar são as constantes das Condições 
Gerais da Apólice. 

7.2.  Na vigência das apólices, é aplicável a Cláusula de Bonus/Malus constante igualmente nas 
Condições Gerais da Apólice. 

7.3. O valor seguro máximo contratável de modo automático em Danos Próprios no âmbito do seguro 
automóvel, através deste Protocolo nas opções Premier e Top, fica limitado a 60.000,00€. 

7.4. Eventuais situações que ultrapassem os limites máximos do valor seguro, carecem de aceitação 
casuística, embora beneficiando das mesmas condições tarifárias. 

8. O seguro Multi Protecção Lar é disponibilizado em três Opções Classic, Premier e Top, com distintos 
conjuntos de coberturas obrigatórias e facultativas, de acordo com anexo I. 

9. O seguro de Responsabilidade Civil Família & Habitação garante os capitais de 25.000€, 50.000€ ou 
100.000€ nos danos corporais e materiais causados a terceiros, fora do exercício de qualquer actividade 
comercial ou profissional, por: 

9.1. Membros do agregado familiar: 

9.1.1. tomador, cônjuge, filhos menores ou maiores quando solteiros e vivendo em comunhão de mesa 
e habitação com o tomador; 

9.1.2. empregados domésticos, quando no desempenho das suas funções ao serviço do tomador; 

9.1.3. crianças, menores de 10 anos, quando momentaneamente confiadas à guarda do tomador; 

9.1.4. prática de desportos não motorizados como amador. 

9.2. Animais domésticos: 

9.2.1. gatos e cães, com excepção de animais legalmente considerados como perigosos e do estipulado 
nas Condições Especiais da apólice; 

9.3. Habitação Permanente: 

9.3.1. fracção autónoma da propriedade do tomador; 

9.3.2. quota parte de responsabilidade pelas partes comuns, incluindo elevadores; 

9.3.3. electrodomésticos existentes na habitação. 

9.4. Ao nível do seguro de Responsabilidade Civil Família & Habitação serão aplicados agravamentos de 
20% por cada elevador, 20% pela existência de propriedade comum e 20% para habitações com mais 
de 20 anos de construção 

10. O seguro de Acidentes de Trabalho abrange a situação de pessoal de serviço doméstico ao serviço do 
tomador de seguro – ao abrigo do seguro de Trabalhador por Conta d’outrém. Este seguro abrange as 
coberturas de harmonia com as Condições Gerais da Apólice  

11. O seguro de Doença está disponível, na modalidade de reembolso, em dois planos, distintos apenas nos 
valores máximos garantidos. Destina-se a pessoas seguras com idade igual ou inferior a 60 anos, com 
obrigatoriedade do preenchimento do questionário clínico e desde que seja aceite pelos nossos serviços 
clínicos que, caso o entendam como necessário, podem solicitar elementos complementares: relatórios 
médicos ou outros para um melhor conhecimento do risco : 

11.1. Plano 1- Coberturas, limites por pessoa e por ano, valor das comparticipações: 

11.1.1. Assistência Médica Hospitalar, com limite de 7.500€ e comparticipação de 80%; 
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11.1.2. Subsídio diário hospitalização, com limite de 25€ e comparticipação de 90 dias ano. 

11.2. Plano 2 – Coberturas, limites por pessoa e por ano, valor das comparticipações: 

11.2.1. Assistência médica Hospitalar, com limite de 15.000€ e comparticipação de 80%; 

11.2.2. Subsídio diário hospitalização, com limite de 50€ e comparticipação de 90 dias ano. 

11.3. As garantias do seguro de doença cessam no final da anuidade em que a pessoa segura perfaça 65 
anos; quando esta não pertença ao agregado familiar e quando deixe de estar abrangida pelo esquema 
oficial de concessão de Abono de Família, no máximo no final da anuidade em que perfaça 25 anos de 
idade, no caso de descendentes ou adoptados. As coberturas são válidas em Portugal continental e 
Regiões Autónomas da Madeira e Açores. No estrangeiro, ficam garantidas as despesas de 
hospitalização cirúrgica, resultantes de acidente ou doença súbita durante uma permanência não 
superior a 90 dias. 

12. O seguro de Multi Protecção Dentária garante as prestações convencionadas relativas a despesas efectuadas 
pela Pessoa Segura, com estomatologia, em consequência de doença manifestada ou acidente ocorrido 
durante o período de vigência da Apólice. Esta cobertura traduz-se no acesso automático a uma rede de 
prestadores, sendo o co-pagamento, que consta das Condições da Apólice, a cargo do cliente e por este 
liquidado directamente ao prestador. 

 

Artigo 7º 

Alteração de Garantias e Condições de Tarifação 

1. A AÇOREANA reserva-se no direito de proceder a alterações tarifárias ou a reajustar garantias e 
coberturas dos contratos de seguro em vigor, sempre que tal se justifique, de acordo com as disposições 
constantes nas Condições Gerais da Apólice. 

2. No caso de seguros do Ramo Automóvel, os prémios dos seguros efectuados no decurso de cada 
anuidade, poderão vir a sofrer alteração para a anuidade seguinte, em consequência de eventuais 
alterações tarifárias, ou por efeitos de sinistralidade das apólices, reflectindo-se na aplicação da cláusula 
de Bonus/Malus. 

3. Eventuais alterações ás condições tarifárias devem ser, sempre, alvo de comunicação prévia, no mínimo 
com sessenta (60) dias de antecedência. 

 

 

Artigo 8º 

Pagamento de prémios 

1. As taxas e prémios totais a praticar no início do Protocolo, e a vigorar durante a primeira anuidade das 
apólices, são os que constam do simulador disponibilizado para o efeito. 

2. A forma de pagamento dos prémios de seguro pode ser Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual. O 
fraccionamento mensal só está disponível para prémios pagos por Débito em Conta Bancária. 

3. A fracção mínima é de 30 €, independentemente do fraccionamento. Se o prémio mensal for inferior à 
fracção mínima estabelecida, terá que ser aplicado o fraccionamento seguinte. 

4. O pagamento dos prémios de seguro será efectuado preferencialmente através de Cobrança Bancária, 
podendo ainda admitir-se o pagamento através do mediador, com excepção dos contratos com 
fraccionamento mensal que terão de ser liquidados obrigatoriamente por transferência bancária. 

5. De acordo com o estipulado no Dec Lei 122/2005 o contrato de seguro só é valido a partir do 
pagamento do respectivo prémio. 
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Artigo 9º 

Condições de Associado 
1. Para serem consideradas ao abrigo das condições estipuladas neste protocolo, deve estar devidamente 

certificado nas propostas de seguro a qualidade de Associado ou respectivo cônjuge e colocar o 
correspondente número de identificação. 

2. O SPLIU compromete-se a remeter à AÇOREANA, durante o mês de Janeiro, uma listagem dos 
Associados que o deixaram de ser durante o ano anterior. 

3. Os contratos de seguro titulados pelos Associados referidos no número anterior, no seu próximo 
vencimento, deixarão de beneficiar das condições concedidas pelo presente protocolo. 

 

 

Artigo 10º 

Comercialização do Protocolo 

O Seguro Multi Familiar “SPLIU” objecto do presente protocolo, está disponível para comercialização, nas 
condições propostas, por todos os mediadores exclusivos e preferenciais da AÇOREANA. 

 

 

Artigo 11º 

Direito de Recusa 

A AÇOREANA reserva-se no direito de recusar a subscrição de contratos de seguro em que se verifique alguma 
das condições seguintes: 

1. Os riscos e coberturas propostas não se enquadram nas normas de aceitação global definidas pela 
AÇOREANA. 

2. Proponente(s) relativamente ao(s) qual(is) exista conhecimento de antecedentes de não pagamento de 
prémios de seguro, elevada sinistralidade ou qualquer outra razão que desaconselhe a sua inclusão neste 
protocolo. 

 

 

Artigo 12º 

Início, Rescisão e Validade do Protocolo 

1. O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura pelos signatários e é válido por 1 (um) 
ano, automaticamente renovável por iguais períodos de tempo, até que qualquer das partes o denuncie, 
de acordo com o número 2 deste Artigo. 

2. Qualquer uma das partes contratantes poderá, decorrido o período inicial previsto no número 1, solicitar 
a sua revisão ou denúncia, através de carta registada, dirigida a cada uma das contratantes com pelo 
menos 30 dias de antecedência da data a partir da qual produzirá efeitos. 

3. A denúncia do presente protocolo por qualquer das partes contratantes implicará automaticamente a 
perda de benefícios por ele concedidos, pelo que aos contratos de seguro em vigor, e a partir do seu 
vencimento futuro, serão aplicadas as normais condições de aceitação e tarifação em vigor, nessa data, 
na AÇOREANA.  
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Artigo 13º 

Software 

1. A comercialização deste produto é efectuada através de software específico, desenvolvido e 
disponibilizado pela Açoreana em versão web. 

2. A propriedade do software é da Companhia de Seguros Açoreana, SA. 

3. A manutenção ou eventual upgrade do software, será assegurada pela Açoreana 

4. É expressamente proibida qualquer alteração ou modificação do software específico disponibilizado 
pela Açoreana, por qualquer entidade que não esteja expressamente autorizada por esta, para o efeito. 

 
 

Artigo 14º 

Legislação Aplicável e Arbitragem 

1. A lei aplicável a este contrato é a lei portuguesa. 

2. Todas as divergências que possam surgir em relação à aplicação deste protocolo podem ser resolvidas 
por meio de arbitragem, nos termos da lei em vigor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Porto, 28 de Setembro  de 2007 
 
 
 
                                

                  
 
Companhia Seguros Açoreana S.A.        Sindicato Nacional dos Professores Licenciados  

      pelos Politécnicos e Universidades 
                                
 
 
____________________________         _______________________         
 
 
 
              
 
 
António Álvaro F O Pacheco 
 
 
_______________________ 
 
 
 


