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Telemóveis e tablets Vodafone – Apólice de seguro contra roubo, furto por arrombamento, furto 
praticado por quem faça da prática destes crimes o seu modo de vida e danos acidentais 
 
Termos e Condições 
Esta apólice de seguro para telemóveis e tablets é distribuída pela Vodafone Portugal, Comunicações 
Pessoais SA  e subscrita pela Assurant Europe Insurance N.V. (AEI) Amsterdam, Paasheuvelweg 1, 1105 BE 
Amesterdão, registada no registo comercial da Câmara de Comércio dos Países Baixos com o número 
72959320 e registada pela autoridade supervisora do mercado financeiro dos Países Baixos Autoriteit 
Financiële Markten com o número 12047588. A Assurant Europe Insurance N.V. tem uma licença de De 
Nederlandsche Bank N.V. com o número de referência R161237 para exercer a atividade de seguros no 
regime de Liberdade de Prestação de Serviços em Portugal. Cobre o equipamento especificado no seu 
Certificado de Seguro, e registado connosco, como sendo  sua propriedade ou, no caso de clientes 
empresariais, propriedade da sua empresa.  
As referências a «nós/nos/nosso/connosco» dizem respeito à seguradora (Assurant Europe Insurance N.V.). 
As referências à Vodafone e Vodafone Care referem-se à Vodafone Portugal, que atua como distribuidor deste 
seguro. Assurant Europe Services B.V. (AES) atua como administrador em nosso nome. As referências a 
«você/seu/si» neste seguro referem-se ao tomador do seguro ou segurado. 
Este contrato de seguro do Ramo Não Vida (danos em coisas) rege-se pelas disposições do Decreto-Lei n.º 
72/2008 de 16/04 e demais legislação aplicável. 
A individualização deste contrato é feita nas Condições Particulares com, entre outros elementos, a 
identificação das Partes e o respectivo domicílio e dados do Segurado. O Tomador do Seguro/Segurado, 
tendo assinado livremente as Condições Particulares do seguro aceita global e especificamente, sem qualquer 
reserva, todo o conteúdo da presente apólice. 
 
As suas necessidades 
Este seguro foi concebido para satisfazer as necessidades dos proprietários de telemóveis e tablets adquiridos 
à Vodafone para se ligarem à rede Vodafone e que estão preocupados com o custo de reparação ou 
substituição do seu equipamento, com a perda de acesso à rede móvel da Vodafone no caso de roubo, furto 
por arrombamento ou furto do equipamento praticado por quem faça da prática destes crimes o seu modo de 
vida ou pelos danos causados ao equipamento.  
 
Âmbito territorial 
As coberturas produzirão efeitos em todo o mundo. 
 
Comprovativo de compra 
A AES terá de validar todos os pedidos de participação de sinistro, verificando que o equipamento lhe 
pertence, razão pela qual terá de apresentar o recibo de compra no momento em que efetuar o pedido 
de participação de sinistro, de modo a validar a marca, modelo e número IMEI do equipamento 
segurado. 
Caso não esteja na posse do recibo de compra, a sua participação de sinistro poderá ser rejeitada. 
 
Contacte-nos: 
O serviço de apoio ao cliente da AES está disponível através do número de telefone (+351) 800 501 121, 
gratuito, nos dias úteis (das 9h às 17h). 
 
Correção de divergências 
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Se o conteúdo da apólice diferir da proposta de seguro, ou das cláusulas acordadas, pode solicitar à 
seguradora, no prazo de 30 dias a contar da receção da apólice, para corrigir a divergência existente. Se 
o dito período chegar ao termo sem que a solicitação seja feita, prevalecem as disposições da apólice, salvo 
no caso de poderem ser invocadas discrepâncias resultantes de um documento por escrito ou outro suporte 
durável. Tem o direito a cancelar o seguro durante este período de 30 dias caso note qualquer divergência 
entre a sua apólice e a proposta de seguro ou cláusulas acordadas. 
 
1. A quem se destina esta apólice? 

1.1 Para grande parte de nós, 
o telemóvel é muito mais 
do que um equipamento 
para fazer chamadas. 
Significa a capacidade de 
mantermos o contacto, 
guardar memórias, e muito 
mais. 

 

Esta Apólice de Seguro destina-se a quem valoriza a necessidade de 
manter a ligação à sua rede Vodafone e possui um telemóvel ou tablet 
que não foi reparado nem substituído ao abrigo de outra apólice de 
seguro e pretendem cobrir o custo de reparação ou substituição do 
equipamento resultante de: 
 

- Danos acidentais  
- Roubo 
- Furto por arrombamento e furto praticado por quem faça da prática 

destes crimes o seu modo de vida 
- Danos resultantes de tentativas da prática de roubo ou furto 
- Chamadas fraudulentas 

 
As participações de sinistro estão sujeitas ao pagamento de uma 
franquia por si, que depende do intervalo de preço do equipamento 
seguro Deverá ter em atenção este fator quando decidir se esta apólice 
é adequada à sua situação. 
 
Para ser segurado 
Precisa de ter mais de 18 anos de idade e ser residente em Portugal 
durante o período de duração da apólice 
 
Os equipamentos deverão ter sido comprados à Vodafone, registados 
na presente apólice e ter menos de 30 dias (a contar da data da venda 
registada no comprovativo de venda) à data de subscrição desta apólice 
de seguro. 
A cobertura do seguro exige que o equipamento esteja ligado à rede 
Vodafone por um contrato de fornecimento de serviços de rede móvel. 
 

1.2 É importante que tenha em 
atenção que este seguro é 
oferecido com o 
pressuposto de que irá 
proteger o seu 
equipamento. 

O facto de ter celebrado um contrato de seguro, não significa que possa 
correr riscos com o seu equipamento que não correria se não estivesse 
seguro, pois tal poderá acarretar a rejeição da sua participação de 
sinistro. Encontra mais informações na secção «O que NÃO está 
coberto». 
 

 
Sabemos que cada participação de sinistro é única, e faremos todos os esforços para ter este aspeto em 
consideração ao analisarmos  a sua. 
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2. O que está coberto 
Riscos cobertos Benefícios 

2.1 O seu equipamento 
está coberto a nível 
mundial, sempre que 
possível, em 
conformidade com os 
regulamentos 
aplicáveis, em caso de: 

 
 
Danos acidentais  
 
 
 
 
 
 
 
Roubo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furto  

A cobertura do equipamento especificado no Certificado de Seguro e registado 
connosco como sendo da sua propriedade ou, no caso de clientes empresarias, 
propriedade da sua empresa contratante. 
 

Se o seu equipamento for danificado acidentalmente (incluindo danos 
decorrentes do derrame de líquidos e danos provocados por terceiros não 
autorizados), será reparado ou substituído pela AES. Por «danos acidentais» 
entende-se o facto de o equipamento deixar de funcionar de forma adequada 
devido a um acontecimento acidental imprevisto ou inesperado. 
Se não puder fornecer à AES o equipamento danificado juntamente com 
a sua participação de sinistro, o dispositivo será classificado como 
dispositivo perdido, não sendo coberto por esta Apólice de Seguro. 
 

Se o seu dispositivo móvel for roubado procederemos à sua substituição. 
Danos resultantes da tentativa de roubo também se encontram cobertos.  
 

A aceitação de uma participação de sinistro por roubo depende da 
receção por nós do comprovativo da participação do crime às autoridades 
competentes no prazo de 8 dias.  
«Furto» refere-se ao furto de um equipamento do interior de um bolso, saco ou 
mochila sem a utilização de força, violência ou ameaças, mas tirando partido 
do descuido ou distração da vítima, para se apoderar do equipamento e 
praticado por quem faça da prática destes crimes o seu modo de vida (como 
por exemplo, os regularmente designados por carteiristas ou “pickpocketers”).  
Deverá ter sempre consigo o casaco, saco ou mochila, para que o seu 
equipamento possa ser coberto por furto. 
 

«Furto por arrombamento» refere-se ao furto de um equipamento por meio de 
arrombamento de uma fechadura ou da violação de uma medida de segurança.  
 

Danos resultantes da tentativa de furto também se encontram cobertos.  
 

A apólice de seguro não cobre situações de furto simples nem as 
restantes situações de furto qualificado previstas na Lei. 
 

Substituições 
 

(1) As substituições de equipamentos pela AES serão feitas por 
equipamentos recondicionados (não novos). 
 

(2) A AES tentará substituir o seu equipamento por outro do mesmo tipo, 
mas não podemos garanti-lo, e não podemos substituir edições limitadas 
ou equipamentos especiais. 
 

Em caso algum, garantimos a substituição por um equipamento da 
mesma cor. 
 

(3) Se a AES não puder fornecer equipamento de substituição com a 
mesma, marca, modelo e especificações, oferecer-lhe-á a escolha entre 
equipamentos de especificações equivalentes. 
 

Os equipamentos de substituição apenas são enviados para endereços 
em Portugal. 
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Uso não autorizado - por 
exemplo: custos de 
chamadas e dados, até no 
máximo de 1000 euros 
por sinistro - (Na 
sequência de um sinistro 
por roubo coberto pela 
presente Apólice). 

No caso de faturação de serviços pelo seu Operador de Telecomunicações 
resultantes de utilização após ter sido roubado, estão cobertas as despesas 
incorridas durante o período entre: 

(1) O momento em que ocorreu o roubo e 

(2) 24 horas ter sido detectado o roubo. 

Por exemplo, se o seu smartphone foi roubado às 8h na terça-feira e o facto foi 
descoberto por si às 11h na quarta-feira, serão cobertas as despesas 
efectuadas  entre 8h de terça e 11h de quinta-feira. 

 

3. O que não está coberto (exclusões de cobertura) 

Riscos NÃO cobertos Descrição 

3.1 Franquia É devido o pagamento de uma franquia por cada participação de sinistro 
aceite. O montante da franquia depende do intervalo de preço do 
equipamento seguro O montante específico será especificado no seu 
Certificado de Seguro e deverá ser pago por cartão de crédito ou débito 
antes de a AES dar seguimento à reparação/substituição do equipamento. 

3.2 Acessórios de 
equipamentos 

Os acessórios não são cobertos, quer estivessem incluídos na compra do 
equipamento original, quer fossem comprados em separado. 

3.3 Roubo ou danos 
resultantes dos 
seguintes casos 

Não são cobertos danos intencionais causados por si ou por alguém 
autorizado por si a utilizar o equipamento. 
 
Equipamentos deixados desacompanhados, exceto se puder provar o 
exercício de força ou violência para aceder ao equipamento. 
 
Equipamentos deixados desacompanhados num veículo, salvo em caso de 
veículo trancado, com todos os sistemas de segurança ativados, não sendo o 
equipamento visível do exterior. 
 
Utilização do equipamento durante a condução de um veículo ou utilização 
de máquina salvo se o equipamento for utilizado através de Bluetooth ou outro 
equipamento de conexão autorizado. 
 
Incumprimento das instruções do fabricante. 

3.4 Mais de um total 
de 3 participações 
de sinistro durante 
um período de 12 
meses, dos quais 2 
podem ser por 
roubo 

Existe um limite máximo de 3 participações de sinistro durante um período 
de doze meses a contar da data do primeira. No entanto, apenas o máximo 
de 2 destas participações poderão dever-se a roubo. 
Por exemplo, se indemnização primeira participação de sinistro ocorreu a 1 de 
maio, pode apresentar mais participações de sinistro antes de 1 de maio do 
próximo ano. 
A apólice de seguro ir caducar se aceitarmos mais de três participações de 
sinistro durante um período de 12 meses. 
Se as primeiras duas participações de sinistro ocorridas durante o período 
em causa se deverem a roubo, apenas será coberta mais uma participação 
de sinistro por danos ao seu equipamento até à data em que  a primeira 
participação de sinistro perfaz um ano. 
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3.5 Perda do 
equipamento 

Todas as perdas ou desaparecimentos injustificados do seu equipamento 

3.6 Danos estéticos Apenas cobrimos danos que impedem o funcionamento normal do seu 
equipamento. Caso se trate apenas de um risco ou mossa e o seu 
equipamento continuar a funcionar, não procedemos à reparação ou 
substituição. Por exemplo, um ecrã riscado não é coberto, mas um ecrã 
partido já é coberto. 

3.7 Garantia legal ou 
comerciall, 
avaria/defeitos 
internos 

Todas as despesas ou custos pelos quais o fabricante, fornecedor ou 
distribuidor são responsáveis em conformidade com as instruções do 
fabricante, ou nos termos da garantia legal ou comercial e, em termos mais 
gerais, qualquer falha ou avaria do equipamento resultante de defeitos 
internos. 

3.8 Desgaste ou 
obsolescência 

 

Danos causados por desgaste, deterioração da bateria, depreciação, 
qualquer causa de desgaste gradual, processo de limpeza, reparação, 
alteração ou restauro. 

3.9 Perdas indiretas 

 

Todas e quaisquer perdas indiretas, incluindo, entre outras, tarifas da rede 
Vodafone e obrigações contratuais da Vodafone, custos de nova ligação 
ou tarifas de subscrição, todas as despesas incorridas devido à 
incapacidade de utilização do equipamento, bem como o restauro dos 
dados armazenados no mesmo ou no cartão SIM. 

3.10 Verificação do 
número IMEI 

Danos em que:  
(i) o número IMEI não pode ser identificado e a natureza dos danos não 
justifica a destruição do número IMEI; ou 
(ii) o número IMEI ou o número de série do equipamento foram adulterados 
ou houve uma tentativa de adulteração.  
 
Se não puder apresentar o dispositivo danificado, este será considerado 
um dispositivo perdido, que não é coberto nos termos desta apólice. 

3.11 Reparações 
não autorizadas 

Danos causados devido a tentativas de reparação feitas por si ou por 
outras pessoas não autorizadas. 

3.12 Roubos sem 
provas de violência 
nem ameaças  

A cobertura contra roubo requer que tenha sido utilizada violência ou 
ameaças para obter o equipamento. 
Caso não seja possível provar a utilização de violência ou ameaças, e não 
seja claro que o equipamento tenha sido roubado, podendo ter sido 
perdido por si, a sua participação de sinistro não será aceite. 

3.13 Incidentes não 
participados às 
autoridades 
competentes 

Furto por arrombamento ou praticado por quem faça dessa prática o seu 
modo de vida, roubo, danos resultantes de tentativas de prática dos 
referidos crimes, ou danos provocados por terceiros não autorizados, que 
não tenham sido participados à polícia no prazo máximo de 8 dias, ou 
relativamente aos quais não seja fornecido auto de ocorrência. 
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4. Como efetuar uma participação de sinistro  
A AES trata todas as participações de sinistro que nos forem apresentadas. Se pretende efetuar uma 
participação de sinistro nos termos deste seguro, deverá primeiro notificar a AES, acedendo a 
https://myinsurance-pt.care.vodafone.com/ ou através do número de telefone (+351) 800 501 121, 
gratuito, nos dias úteis (das 9h às 17h). 
 
Resumo Descrição 
Roubo, furto por 
arrombamento ou 
praticado por quem faça 
disso o seu modo de vida, 
danos provocados por 
terceiros não autorizados 

Logo que possível, mas no prazo limite de 8 dias após o conhecimento 
do incidente, comunicar às autoridades competentes (polícia, Ministério 
Público ou à polícia estrangeira do local se estiver no estrangeiro) e obter 
um auto de ocorrência policial. O auto de ocorrência policial deverá 
incluir o número IMEI do equipamento que é objeto da participação 
do sinistro; 
 
Logo que possível, mas no prazo limite de 30 dias após ter 
conhecimento do incidente, reportar o mesmo à AES acedendo a 
https://myinsurance-pt.care.vodafone.com/ ou através do número de 
telefone (+351) 800 501121, gratuito, nos dias úteis (das 9h às 17h).  
 
Seguir as instruções da AES.  

Danos acidentais Logo que possível, mas no prazo limite de 30 dias após ter 
conhecimento do incidente, reportar o mesmo à AES acedendo a 
https://myinsurance-pt.care.vodafone.com/ ou através do número de 
telefone (+351) 800 501 121, gratuito, nos dias úteis (das 9h às 17h).  
 
Seguir as instruções da AES. Deverá fornecer o equipamento danificado à 
AES para esta poder dar seguimento à sua participação do sinistro.  

Documentos e outras 
informações que deverá 
fornecer à AES 

Poderão ser-lhe solicitados documentos ou informações necessárias 
para a AES avaliar e aprovar a sua participação de sinistro.  
Estes poderão incluir, entre outros: 
- Número de referência do auto de ocorrência policial / cópia ou original 
do auto de ocorrência policial 
- Comprovativo da entrada forçada nos edifícios ou veículos nos 
incidentes de roubo ou tentativa de roubo 
- A AES poderá solicitar-lhe outros documentos, que lhe serão 
indicados no momento em que contactar a AES para notificar  a 
participação do sinistro. 

Para pedidos de 
indemnização que 
envolvam danos ao 
dispositivo 

Todos os mecanismos de bloqueio (Find My iPhone ou Factory 
Research Protection ou programa semelhante) deverão ser 
removidos antes de a AES analisar o seu pedido. A AES não pode 
reparar ou substituir equipamentos que tenham este tipo de 
mecanismo ativado. 
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5. O que precisa de saber sobre o processo de participação de sinistro 
 

• Todas as chamadas telefónicas com a AES poderão ser gravadas e guardadas em conformidade com 
os regulamentos aplicáveis.  

• Em caso de submissão de uma participação de sinistro nos 30 dias que se seguem à data de termo 
da apólice, a AES precisará do comprovativo de que o sinistro ocorreu antes da data de termo da 
apólice. 

• Se a AES não puder substituir o seu equipamento por outro da mesma marca e modelo, irá contactá-
lo para lhe oferecer uma alternativa que inclui a escolha entre uma gama de equipamentos com as 
mesmas especificações.   

• Se os equipamentos furtados ou danificados forem recuperados após a aceitação da participação de 
sinistro, passarão a ser nossa propriedade, devendo ser entregues à AES, sem quaisquer custos para 
nós. Os equipamentos danificados, respetivas peças e materiais substituídos pela AES passarão a ser 
nossa propriedade, sem quaisquer custos adicionais. 

• A AES gere as reclamações e participações de sinistro em Assurant Europe Insurance N.V. (AEI) 
nome. 

 
 
Nós, na qualidade de Seguradora, poderemos, a nosso critério exclusivo, reparar ou substituir o 
equipamento danificado (por um equipamento novo ou recondicionado) para que se possa voltar a 
ligar à rede Vodafone. O limite máximo assumido pela AEI não ultrapassará o custo do fornecimento 
de um equipamento com especificações equivalentes, o mais semelhante possível ao equipamento 
original, de acordo com os nossos critérios. Este contrato de seguro não concede o direito a 
compensação em numerário, pelo que as participações de sinistros com vista a compensação em 
numerário não serão aceites. Caso o equipamento não tenha sido roubado, deverá ser entregue à AES 
para esta determinar se pode ser reparado ou se é necessário proceder ao envio de um equipamento 
de substituição.   
 
 
6. Prémio do seguro 
O prémio do seu seguro dependerá do intervalo de preço do equipamento que pretende segurar. Este preço 
corresponde ao prémio, encontra-se estabelecido no seu Certificado de Seguro, é pago através do método 
de pagamento por si escolhido e inclui todos os impostos legalmente aplicáveis. 
 

7. Duração da apólice 
Pode cancelar esta apólice no prazo de 14 dias após a receção deste documento sem ter de pagar custos 
adicionais, sendo-lhe reembolsado o primeiro mês de pagamento do prémio, desde que não tenha 
apresentado nenhuma participação de sinistro. Consulte a secção «Cancelamento do seguro» para mais 
informações. Após o termo deste período de 14 dias, esta apólice permanecerá em vigor durante um 
período inicial de 12 meses, salvo ocorrência de um dos seguintes eventos: 

• Falta de pagamento do prémio 
• Cancelamento do contrato Vodafone Care | Assurant e/ou deixar de ter um contrato de 

fornecimento de serviços de rede móvel com a Vodafone. 
• No caso de aceitação de 3 participações de sinistro durante um período de 12 meses  

Após o período inicial de 12 meses, a apólice manter-se-á em vigor por períodos sucessivos de 1 mês até ser 
denunciada por si ou pela seguradora. O seguro cessa automaticamente caso tenham sido aceites 
participações de sinistro durante um período de 12 meses seguidos. 

Caso deixe de ter um contrato de fornecimento de serviços de rede móvel com a Vodafone, esta apólice 
cessa imediatamente, não sendo devido o pagamento de prémios adicionais. 
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8. Cancelamento do seguro 
Se cancelar o seu seguro no prazo 14 dias após a receção da documentação do seguro ou no prazo de 
30 dias se reparar que há uma divergência entre a sua apólice e a proposta de seguro ou as cláusulas 
acordadas, ser-lhe-á reembolsada a totalidade do prémio, salvo se tiver apresentado uma participação de 
sinistro. 
Quando este período expirar, não pode cancelar a apólice sem pagar os prémios mensais durante o período 
inicial de 12 meses, salvo nos casos previstos na Lei.  
Para cancelar esta apólice de seguro após o período inicial de 12 meses, pode contactar a Vodafone através 
do número de telefone (+351) 800 501 121, gratuito, nos dias úteis (das 9h às 17h). Tem de respeitar um 
período de notificação mínimo de 30 dias. A apólice cessará no final do mês que se segue ao período de 
notificação que indicar. 
 
 
A Seguradora poderá cessar a apólice se não pagar o prémio mensal.  
Além disso, a Seguradora poderá opor-se à extensão mensal do contrato através do envio de uma notificação 
por escrito à outra parte, com um termo mínimo de 60 dias antes da extensão do período de seguro em curso, 
endereçada ao último endereço de e-mail ou endereço postal por si fornecido.  
A apólice cessará no final do mês que se segue ao período de notificação de 60 dias. 
O contrato pode ser resolvido pelas partes a todo o tempo, havendo justa causa, mediante o envio de 
comunicação em correio registado. 
 
 
9. O que fazer se não estiver satisfeito connosco - Procedimentos internos e externos para a 
apresentação de reclamações  

Os procedimentos internos e externos relativos à apresentação de reclamações serão os seguintes: 

Se pretender apresentar uma reclamação, pode enviá-la por escrito para o endereço de e-mail 
info.vodafonept@assurant.com ou ligar para a AES através do número de telefone (+351) 800 501 121, 
gratuito, nos dias úteis (das 9h às 17h). 

Se aplicável, a AES, ou Seguradora, terá um período de 20 dias, ou de 30 dias se a questão for particularmente 
complexa, para resolver a questão apresentada na sua reclamação. Caso não seja possível resolver a questão 
dentro deste prazo, enviar-lhe-emos por escrito uma explicação do progresso e o prazo provável de resolução 
da questão apresentada na reclamação. Além disso, se não receber uma resposta dentro do referido período 
ou não concordar com o conteúdo, pode apresentar uma reclamação ao Provedor do Cliente, que terá de 
responder no prazo de 30 dias, ou de 45 dias se a questão for particularmente complexa. 

Provedor do Cliente: António Maria Almeida Braga Pinheiro Torres 
Morada: Av. Álvares Cabral, 84-1º Dto., 1250-018 Lisboa 
Contacto: 00 351 917233335 
Email: antonio.torres@ampt.pt 
 
 
Se a resolução tiver sido contrária ao seu pedido, se a sua questão não tiver sido resolvida ou se não 
conseguirmos tratar da sua reclamação, poderá encaminhá-la para a Autoridade de Supervisão de Seguros 
e Fundos de Pensões (ASF), Av. da República 76, 1600-205 Lisboa, Portugal.  

Em alternativa, pode recorrer ao site de resolução de litígios da Comissão Europeia 
(www.ec.europa.eu/consumers/odr/). 

10. Legislação aplicável e jurisdição 
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O Contrato de Seguro é regido e interpretado de acordo com a legislação portuguesa.  
Em relação a qualquer ação ou processo judicial resultante ou associado a estes termos e condições de 
seguro, ambos nos sujeitamos irrevogavelmente à jurisdição dos tribunais portugueses.  
 
 
11. Em caso de alteração dos termos da apólice 
Poderemos alterar os Termos e Condições deste Seguro Vodafone Care | Assurant para equipamentos a 
qualquer altura. As alterações ser-lhe-ão notificadas por escrito, ou alternativamente, por meios eletrónicos 
(através de interface eletrónica, equipamentos eletrónicos, chamada telefónica gravada ou e-mail) pelo menos 
um mês antes das alterações previstas entrarem em vigor. A Apólice apenas será alterada por motivos válidos, 
por exemplo, para responder de forma proporcional a alterações na legislação, ou a decisões regulamentares, 
para cumprir os requisitos legais, alteração de seguradora no Grupo Assurant, diretrizes da empresa ou 
códigos de conduta, para refletir de forma proporcional outros aumentos de custos legítimos ou restrições 
relativamente ao fornecimento de cobertura. Se aceitar as alterações, ou não se opuser aos termos 
atualizados, os novos termos entrarão em vigor a partir da data estipulada na notificação que lhe enviarmos. 
Caso não aceite as alterações, deverá denunciar este contrato de seguro em conformidade com as 
disposições da secção intitulada «8 – Cancelamento do Seguro». Se considerar as alterações 
prejudiciais, poderá cancelar este contrato de seguros na data em que estas alterações entrarem em vigor e, 
em qualquer caso, no prazo de 30 dias após a respetiva notificação. 
 
 
12. Cláusula relativa a sanções 
A seguradora não é legalmente obrigada a oferecer cobertura, ou qualquer compensação, nos termos deste 
seguro, caso tal viole quaisquer leis e regulamentos relativos a sanções (leis, regulamentos, embargos ou 
medidas restritivas aplicáveis económicas, comerciais e financeiras promulgadas ou aplicadas pelos governos 
do Reino Unido, governos dos países da União Europeia, governo dos Estados Unidos da América). A 
cobertura e o direito a qualquer compensação serão então automaticamente suspensos. Assim que tal seja 
permitido novamente nos termos das leis e regulamentos relativos a sanções, a cobertura será reativada a 
partir da data em que a mesma passar a ser novamente permitida por lei. 
 
 
13. Fornecimento de informações detalhadas 
É importante que, ao efetuar o pedido de seguro, ou ao submeter uma participação de sinistro, o tomador e o 
segurado ou qualquer pessoa agindo em seu nome, tome as precauções e cuidados razoáveis para responder 
a todas as questões de forma honesta, e tanto quanto é do seu conhecimento, bem como para declarar todas 
as circunstâncias de que tenha conhecimento e que devam ser consideradas razoavelmente relevantes para 
a avaliação do risco pela seguradora. O incumprimento desta disposição poderá afetar a validade da sua 
apólice ou a aceitação da participação do sinistro. 
 
 
14. Como tratamos as suas informações pessoais? 
A Assurant Europe Insurance N.V., com sede social em Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amesterdão, Países 
Baixos, é responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais enquanto prestador de seguros do seu 
contrato de seguro. 
Comprometemo-nos a manter a confidencialidade dos dados pessoais dos nossos clientes de acordo com 
os requisitos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e a legislação portuguesa. Os dados 
pessoais recolhidos no momento de adesão ao seguro são: referência SAP do equipamento (marca, 
modelo, capacidade memória, cor), IMEI do equipamento, nome, número de Cartão do Cidadão, NIF, 
morada, código postal, email e número de contacto telefónico. Obtemos e tratamos os dados pessoais 
necessários para a formalização e gestão da sua apólice de seguro. Utilizamos estas informações para 
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cumprirmos as nossas obrigações e concedermos a cobertura fornecida pela apólice, incluindo a gestão de 
apólices, participações de sinistros, do apoio ao cliente e das atividades de prevenção de fraude.  

Os seus dados pessoais serão conservados durante todo o período de execução da apólice de seguro, bem 
como durante dez anos após o seu termo de forma a cumprirmos o artigo 40.º do Código Comercial. Este 
período poderá prolongar-se até ao fim do período legalmente definido para a prescrição de direitos 
resultantes do cumprimento ou da não conformidade com a apólice de seguro. Tratamos os seus dados 
pessoais de acordo com os regulamentos aplicáveis relativos à proteção de dados e à segurança. Recorremos 
a alguns prestadores de serviços que tratam os seus dados pessoais de acordo com as obrigações contratuais 
acordadas para prestarem determinados serviços relacionados com a sua apólice. Exigimos que esses 
prestadores de serviços apliquem medidas de segurança adequadas e concebidas para proteger as suas 
informações pessoais. Alguns dos nossos prestadores de serviços encontram-se fora do Espaço Económico 
Europeu (EEE), sendo que, nestes casos, iremos transferir os seus dados para fora do EEE. Para garantir um 
nível adequado de segurança e proteção, estas transferências serão seguradas ao abrigo das cláusulas 
contratuais-tipo adotadas pela Comissão Europeia de acordo com os regulamentos aplicáveis. Pode solicitar 
informações sobre estas transferências internacionais e/ou solicitar o acesso a uma cópia das cláusulas 
contratuais-tipo através do endereço de e-mail DataProtectionOfficer@assurant.com.   
 
Tem o direito de ser informado, direito de acesso, de portabilidade dos seus dados, de retificação, de 
limitação do tratamento, de apagamento das informações que possuímos, de oposição, bem como o direito 
de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado (sem 
intervenção humana) quando essa decisão tiver consequências ou o afetar significativamente. Pode exercer 
estes direitos em qualquer momento ao aceder a  https://eshop.care.vodafone.com/pt/privacy-policy. 

Tenha em atenção que o exercício destes direitos não é absoluto, estando sujeito às limitações 
estabelecidas nos regulamentos aplicáveis. Pode enviar-nos qualquer reclamação ou questão sobre o 
tratamento dos seus dados pessoais ao aceder a  https://eshop.care.vodafone.com/pt/privacy-policy. 
Também pode apresentar uma reclamação junto da entidade supervisora da proteção de dados do país 
onde trabalha ou reside, ou sempre que achar que ocorreu um problema. No caso de Portugal, esta 
entidade é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

 
Pode aceder sempre que quiser a todas as informações sobre proteção de dados da Seguradora ao aceder 
a  https://eshop.care.vodafone.com/pt/privacy-policy. 

 
 
 


