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Conta de Outrem
A - SEGURADOR
Una Seguros S.A., entidade legalmente autorizada para a exploração do seguro de Acidentes de Trabalho
Por Conta de Outrem.
B - PRODUTO
Seguro de Acidentes de Trabalho para Trabalhadores Por Conta de Outrem.
C - COBERTURAS
1. O segurador, de acordo com a legislação aplicável e nos termos desta apólice, garante a
responsabilidade do tomador do seguro pelos encargos obrigatórios provenientes de acidentes de
trabalho em relação às pessoas seguras identificadas na apólice, ao serviço da unidade produtiva
também ali identificada, independentemente da área em que exerçam a sua atividade:
2. Por convenção entre as partes, podem não ser identificados na apólice, no todo ou em parte, os
nomes das pessoas seguras.
3. São consideradas prestações em espécie as prestações de natureza médica, cirúrgica, farmacêutica,
hospitalar e quaisquer outras, seja qual for a sua forma, desde que necessárias e adequadas ao
restabelecimento do estado de saúde e de capacidade de trabalho ou de ganho do sinistrado e à sua
recuperação para a vida ativa.
4. Constituem prestações em dinheiro a indemnização por incapacidade temporária absoluta ou parcial
para o trabalho, a indemnização em capital ou pensão vitalícia correspondente à redução da
capacidade de trabalho ou de ganho, em caso de incapacidade permanente, o subsídio por situações
de elevada incapacidade permanente, o subsídio para readaptação de habitação, a prestação
suplementar por assistência de terceira pessoa, e, nos casos de morte, as pensões aos familiares do
sinistrado, bem como o subsídio por morte e despesas de funeral.
5. Ao contrato de seguro apenas são aplicáveis as condições especiais que, de entre as seguintes, sejam
expressamente identificadas nas condições particulares através dos números e designações seguintes:
a) Seguros de prémio variável;
b) Construção civil de edifícios - seguro por área
c) Seguro de agricultura (genérico e por área)
6. O seguro pode ser celebrado nas seguintes modalidades:
a) Seguros a prémio fixo, quando o contrato garante um número previamente determinado de
pessoas seguras, com um montante de retribuições antecipadamente conhecido;
b) Seguro a prémio variável, quando a apólice cobre um número variável de pessoas seguras, com
retribuições seguras também variáveis, sendo consideradas pelo segurador as pessoas e as
retribuições identificadas nas folhas de vencimento que lhe são enviadas periodicamente pelo
tomador do seguro.
7. O contrato apenas abrange os acidentes de trabalho que ocorram em Portugal, sendo que, no entanto,
os acidentes de trabalho que ocorram no estrangeiro e de que sejam vítimas trabalhadores
portugueses e trabalhadores estrangeiros residentes em Portugal, ao serviço de uma empresa
portuguesa, estão cobertos pelo contrato, salvo se a legislação do estado onde ocorreu o acidente lhes
reconhecer direito à reparação, caso em que o trabalhador pode optar por qualquer dos regimes.
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D - EXCLUSÕES APLICÁVEIS A TODAS AS COBERTURAS EXCLUSÕES ABSOLUTAS
1. Além dos acidentes excluídos pela legislação aplicável, não ficam cobertos pelo presente contrato:
a) Doenças profissionais;
b) Acidentes devidos a atos de terrorismo e de sabotagem, rebelião, insurreição, revolução e guerra
civil;
c) Acidentes devido a invasão e guerra contra país estrangeiro (declarada ou não) e hostilidades entre
nações estrangeiras (quer haja ou não declaração de guerra) ou de atos bélicos provenientes direta
ou indiretamente dessas hostilidades;
d) Hérnias com saco formado;
e) Responsabilidade por quaisquer multas e coimas que recaiam sobre o tomador do seguro por falta
de cumprimento das disposições legais;
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2. Ficam excluídos do presente contrato os acidentes de trabalho de que seja vítima o tomador do
seguro, quando se trate de uma pessoa física, bem como todos aqueles que não tenham com o
tomador do seguro um contrato de trabalho, salvo os administradores, diretores, gerentes ou
equiparados, quando remunerados.
3. Não conferem direito às prestações previstas nestas apólices as incapacidades judicialmente
reconhecidas como consequência da injustificada recusa ou falta de observância das prescrições
clínicas ou cirúrgicas ou como tendo sido voluntariamente provocadas, na medida em que resultem de
tal comportamento.
4. Para os efeitos do previsto no número anterior, considera-se sempre justificada a recusa de
intervenção cirúrgica quando, pela sua natureza, ou pelo estado do sinistrado, ponha em risco a vida
deste.
E - ÂMBITO DAS COBERTURAS E EXCLUSÕES ESPECÍFICAS
1. SEGURO PRÉMIO VARIÁVEL
ÂMBITO
a) Nos termos desta condição especial, estão cobertos pelo contrato os trabalhadores ao serviço do
tomador de seguro na unidade produtiva identificada nas condições particulares, de acordo com as
folhas de retribuições a enviar ao segurador, até ao dia 15 de cada mês, relativas às retribuições
pagas no mês anterior, nas quais deve ser mencionada a totalidade das remunerações previstas na
lei como integrando a retribuição para efeito de cálculo da reparação por acidente de trabalho, e
bem assim indicados os praticantes, os aprendizes e os estagiários.
b) O prémio provisório é calculado de acordo com as retribuições anuais previstas pelo tomador do
seguro;
c) No final de cada ano civil ou aquando da cessação do contrato, e sem prejuízo do disposto no nº 5,
é efetuado o acerto, para mais ou para menos, em relação à diferença verificada entre o prémio
provisório e o prémio definitivo, calculado em função do total de retribuições efetivamente pagas
durante o período de vigência do contrato.
d) Quando o tomador não cumprir a obrigação referida no nº 1, o segurador, sem prejuízo do seu
direito de resolução, cobra no final da anuidade um prémio não estornável correspondente a 30%
do prémio provisório anual, podendo ainda exigir o complemento do prémio que se apurar ser
devido em função das retribuições que realmente deviam ter sido declaradas.
e) O segurador pode, em caso de desvios significativos entre as retribuições previstas e as
efetivamente pagas, fazer um acerto no decurso do período de vigência do contrato.
f) No caso de se tratar de seguros de trabalho de reparação de edifícios, construção de muros,
abertura e limpeza de poços e minas, consta das condições particulares o número máximo de
trabalhadores que, em qualquer momento, o tomador do seguro pode ter simultaneamente ao seu
serviço, pelo que este se obriga a comunicar, previamente, ao segurador, qualquer alteração
daquele número máximo.
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2. CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS_SEGURO POR ÁREA
ÂMBITO
a) Ao abrigo desta condição especial, os limites de retribuição, contratualmente acordados, constam
das condições particulares da apólice, pelo que o nome dos trabalhadores cobertos pelo contrato
não são aí mencionados, sendo dispensado o envio ao segurador de folhas de retribuição.
b) As coberturas do contrato, quanto aos trabalhadores seguros, respeitam apenas aos que trabalham
na obra e locais de risco devidamente identificados nas condições particulares.
c) O contrato tem o prazo de validade correspondente à duração previsível da obra, que consta das
condições particulares, podendo ser prorrogado, em caso excecional, mediante acordo prévio entre
o tomador do seguro e o segurador.
d) Se durante a realização da obra houver revisão da tabela de remunerações, o prémio é reajustado,
de acordo com o aumento médio dessas remunerações e proporcionalmente ao tempo que faltar
decorrer até ao final do período de vigência do contrato.
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3. SEGURO DE AGRICULTURA_GENÉRICO E POR ÁREA
ÂMBITO
a) Este contrato abrange os trabalhadores, permanentes ou eventuais, empregues em atividades
agrícolas por conta do tomador do seguro, indicando-se no mapa de inventário que fará parte
integrante da apólice.
a.1) O nome, localização (freguesia e concelho), área cultivada e culturas predominantes de cada
uma das parcelas (próprias e/ou arrendadas) que constituem a unidade de exploração
agrícola;
a.2) As retribuições máximas;
a.3) Uma relação do pessoal permanente por tipo de função principal e respetivas retribuições;
a.4) O montante anual das retribuições e o número médio de animais de cada espécie existente na
exploração agrícola, se for caso disso.
EXCLUSÕES ESPECÍFICAS
Para além das exclusões constantes do ponto D supra, esta condição especial não é aplicável à execução
dos seguintes trabalhos:
a) Abertura de poços e minas;
b) Arranque, corte, desbaste, esgalha e limpeza de árvores, quando consideradas atividades silvícolas
ou exploração florestal;
c) Arranque de tocos, cepos ou raízes, quando constituam risco principal;
d) Extração de cortiça;
e) Trabalhos com utilização de explosivos;
f) Trabalhos em lagares de azeite;
g) Debulha mecânica, quando não ligada exclusivamente à unidade de exploração agrícola do
tomador do seguro;
h) Trabalhos ligados à construção civil, salvo os que respeitarem a pequenas reparações em casas das
propriedades que constituem a exploração agrícola, muros ou quaisquer infraestruturas ligadas
exclusivamente à unidade de exploração agrícola;
i) Trabalhos de carpintaria, de lenhadores e serradores, a menos que se destine ao consumo da
exploração agrícola;
j) Exploração pecuária, quando constitua a atividade principal.
F - DURAÇÃO, RENOVAÇÃO E DENÚNCIA DO CONTRATO
1. O contrato pode ser celebrado por um período de tempo certo e determinado (seguro temporário) ou
por um ano e seguintes, caso em que se renovará sucessivamente no termo de cada anuidade, por
períodos anuais, exceto se qualquer das partes o denunciar com a antecedência de, pelo menos, 30
dias em relação ao termo da anuidade.
2. Em caso de encerramento definitivo do estabelecimento, a apólice caduca na data em que o mesmo
ocorra, havendo lugar a estorno do prémio processado, salvo convenção em contrário,
proporcionalmente ao tempo que faltará decorrer até final do seu período de vigência “pro rata
temporis” nos termos legais, para que o tomador do seguro comunique a situação ao segurador.
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G - DECLARAÇÃO INICIAL DO RISCO
1. O tomador do seguro e o segurado estão obrigados, antes da celebração do contrato, a declarar com
exatidão todas as circunstâncias que conheçam e razoavelmente devam ter por significativas para a
apreciação do risco pelo segurador.
2. O disposto no nº 1 é igualmente aplicável a circunstâncias cuja menção não seja solicitada em
questionário fornecido pelo segurador.
3. Em caso de incumprimento doloso do disposto no nº 1, o contrato é anulável, nos termos e com as
consequências previstas na lei.
4. Em caso de incumprimento com negligência do disposto no nº 1, o segurador pode optar pela
cessação ou alteração do contrato, nos termos e com as consequências previstas na lei.
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H- PRÉMIO
1. O prémio a pagar ao segurador será calculado por aplicação das taxas de tarifa ou de referência do
segurador ao capital seguro, indicado na proposta pelo tomador do seguro.
2. Quando acordado entre o segurador e o tomador do seguro, o prémio poderá ser pago
fracionadamente.
3. Salvo convenção em contrário, o prémio inicial, ou a 1ª fração deste, é devido na data da celebração
do contrato.
4. As frações seguintes do prémio inicial, o prémio de anuidades subsequentes e as sucessivas frações
deste são devidos nas datas estabelecidas no contrato.
5. 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.
6. A falta de pagamento do prémio inicial, ou da 1ª fração deste, na data do vencimento, determina a
resolução automática do contrato a partir da data da sua celebração.
7. A falta de pagamento do prémio de uma anuidade subsequente ou da 1ª fração deste na data em
que é devido, impede a prorrogação do contrato, pelo que este não se renovará.
8. A falta de pagamento de uma fração do prémio no decurso de uma anuidade determina a resolução
automática do contrato na data do vencimento.
9. A falta de pagamento de prémio de acerto ou parte de um prémio de montante variável determina a
resolução automática do contrato na data do vencimento.
10. A falta de pagamento prémio adicional resultante de uma modificação do contrato fundada num
agravamento superveniente do risco determina a resolução automática do contrato na data do
vencimento.
11. 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 resolvido na data do vencimento do prémio não pago.
12. A cessação do contrato por efeito do não pagamento do prémio, ou de parte ou fração deste, não
exonera o tomador do seguro da obrigação de pagamento do prémio correspondente ao período em
que o contrato haja vigorado, acrescido dos juros de mora devidos.
I - AGRAVAMENTOS OU BÓNUS DO PRÉMIO
1. O prémio do contrato pode ser revisto com base na modificação efetiva das condições de prevenção
de acidentes.
2. As reduções ou agravamentos incidirão sobre o prémio da Tarifa do Ramo em vigor correspondente
ao risco declarado para efeitos do seguro.
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J - RESPONSABILIDADE DO SEGURADOR EM CADA PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
1. A responsabilidade máxima do segurador ao abrigo do contrato é determinada com base na
retribuição segura.
2. O valor da retribuição segura deve abranger, tanto na data de celebração do contrato como a cada
momento da sua vigência, tudo o que a lei considera como elemento integrante de retribuição e
todas as prestações que revistam carácter de regularidade e não se destinem a compensar a pessoa
segura por custos aleatórios, que incluem designadamente os subsídios de férias e de natal.
3. Se a pessoa segura for praticante, aprendiz ou estagiário, a retribuição segura deve corresponder à
retribuição anual média ilíquida de um trabalhador da mesma empresa ou empresa similar e
categoria profissional correspondente à sua formação, aprendizagem ou estágio.
4. Para o cálculo das prestações que, nos termos do contrato, ficam a cargo do segurador, observar-seão as disposições legais aplicáveis, salvo quando, por declaração expressa nas condições particulares,
for considerada uma forma de cálculo mais favorável aos sinistrados.
5. As retribuições indicadas nos contratos por um ano prorrogáveis por novos períodos de um ano,
efetuados na modalidade de prémio fixo, são automaticamente atualizadas na data da entrada em
vigor das variações da remuneração mínima mensal garantida, desde que o tomador do seguro não
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tenha, entre as datas de duas modificações sucessivas de remuneração mínima mensal garantida,
procedido à atualização das retribuições seguras.
6. A atualização a que se refere o número anterior corresponde ao coeficiente de variação (até 1,10)
entre a nova remuneração mínima mensal garantida e a anterior, aplicável sobre as retribuições
seguras, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o prémio adicional devido por essa atualização.
7. A atualização prevista nos números anteriores obriga o segurador ao pagamento das prestações
pecuniárias devidas aos sinistrados com base na retribuição efetivamente auferida na data do
acidente, sendo todavia a sua responsabilidade limitada ao valor resultante da aplicação do
coeficiente de 1,10 às retribuições indicadas nas condições particulares, salvo se o acerto do prémio
havido tiver como referência coeficiente superior.
8. No caso de a retribuição declarada ser inferior à efetivamente paga, o tomador do seguro responde:
a) Pela parte das indemnizações e pensões correspondente à diferença;
b) Proporcionalmente pelas despesas de hospitalização, assistência clínica, transportes e estadas,
despesas judiciais e de funeral, subsídios por morte, por situações de elevada incapacidade
permanente e de readaptação, prestação suplementar por assistência de terceira pessoa e de
todas as demais despesas realizadas no interesse do sinistrado.
L - RECLAMAÇÕES
O Segurador dispõe de uma unidade orgânica específica para receber, analisar e dar resposta às
reclamações efetuadas, sem prejuízo de poder ser requerida a intervenção Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões e da possibilidade de recurso à arbitragem.
M - AUTORIDADE DE SUPERVISÃO
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
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N - LEI APLICÁVEL
O segurador propõe a aplicação da lei portuguesa ao contrato. As partes podem, no entanto, acordar
expressamente aplicar lei diferente da lei portuguesa, desde que motivadas por um interesse sério e a lei
escolhida esteja em conexão com algum dos elementos do contrato.

| Lisboa

Av. de Berna, 24-D
1069-170 Lisboa

T. (+351) 217 923 100
F. (+351) 217 923 232

UNA SEGUROS S.A.
Contribuinte Nº 502 661 321 | Capital Social € 8.200.000
Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

| Porto

R. Gonçalo Sampaio 329 – 2ºDto
4150-367 Porto

5
T. (+351) 226 072 800
F. (+351) 226 072 828

de

www.unaseguros.pt
una@unaseguros.pt

5

