informações pré-contratuais
Acidentes de trabalho
Trabalhadores Independentes
A - SEGURADOR
Una Seguros S.A., entidade legalmente autorizada para a exploração do seguro de Acidentes de Trabalho
Por Conta Própria.
B - PRODUTO
Seguro de Acidentes de Trabalho para Trabalhadores Independentes
C - COBERTURAS
1. O segurador, de acordo com a legislação aplicável e nos termos desta apólice, garante os encargos
provenientes de acidentes de trabalho da pessoa segura, em consequência do exercício da atividade
profissional por conta própria identificada na apólice.
2. 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.
3. 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 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.
4. O contrato de seguro apenas abrange os acidentes de trabalho que ocorram em território nacional e
no território de Estados membros da União Europeia onde o trabalhador exerça a sua atividade, desde
que por período não superior a 15 dias.
5. O contrato pode abranger acidentes de trabalho além do previsto no número anterior, desde que seja
contratada extensão de cobertura nesse sentido
D - EXCLUSÕES APLICÁVEIS
1. Além dos acidentes excluídos pela legislação aplicável, não ficam cobertos pelo presente contrato:
a) Doenças profissionais;
b) Acidentes devidos a distúrbios laborais, tais como greves e tumultos;
c) Acidentes devidos a atos de terrorismo e de sabotagem, rebelião, insurreição, revolução e guerra
civil;
d) 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;
e) Hérnias com saco formado;
f) Os acidentes que sejam consequência da falta de observância das disposições legais sobre
segurança;
g) Responsabilidade por quaisquer multas e coimas que recaiam sobre o tomador do seguro por
falta de cumprimento das disposições legais;
2. Em caso de acidente ocorrido em território estrangeiro, depende de convenção expressa no contrato
a cobertura das despesas aí efetuadas relativas ao repatriamento.
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.
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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.
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E - DURAÇÃO, RENOVAÇÃO E DENÚNCIA DO CONTRATO
1. O contrato indica, nas condições particulares, a sua duração, podendo ser por um período certo e
determinado (seguro temporário) ou por um ano prorrogável por novos períodos de 1 ano;
2. Os efeitos do contrato cessam às 24 horas do último dia do seu prazo;
3. A prorrogação prevista no nº 1 não se efetua se qualquer das partes denunciar o contrato com 30
dias de antecedência mínima em relação à data da prorrogação ou se o tomador do seguro não
proceder ao pagamento do prémio.
4. A apólice caduca na data em que ocorra a cessação definitiva da atividade por conta própria, sendo
neste caso o estorno do prémio processado, salvo convenção em contrário, pro rata temporis, nos
termos legais, para o que o tomador do seguro comunicará a situação ao segurador.
F - DECLARAÇÃO INICIAL DO RISCO
1. O tomador do seguro está obrigado, antes da celebração do contrato, a declarar com exatidão todas
as circunstâncias que conheça e razoavelmente deva 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.
G - 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.

PDI379 - 18/10

12. A cessação do contrato por efeito do não pagamento do prémio, ou de parte ou fracção deste, não
exonera o tomador do seguro da obrigação de pagamento do prémio correspondente ao período em
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que o contrato haja vigorado, acrescido dos juros de mora devidos.
H - 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.
I - RESPONSABILIDADE DO SEGURADOR EM CADA PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
1. A determinação da retribuição segura, valor na base do qual são calculadas as responsabilidades
cobertas pela apólice, é sempre da responsabilidade do tomador do seguro;
2. O valor da retribuição não pode todavia ser inferior a 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida.
3. Para qualquer valor superior ao mínimo referido no número anterior o segurador pode exigir prova de
rendimento.
4. Não sendo exigida prova de rendimento no momento da celebração ou alteração, é considerado, para
efeitos das prestações devidas pelo segurador, o valor garantido.
5. Para o cálculo das prestações que, nos termos do contrato, ficam a cargo do segurador, observam-se
as disposições legais aplicáveis, salvo quando, por convenção das partes, for considerada uma forma
de cálculo mais favorável ao sinistrado.
J- 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 da Autoridade de Supervisão
de Seguros e Fundos de Pensões e da possibilidade de recurso à arbitragem.
L - AUTORIDADE DE SUPERVISÃO
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
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M - 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.
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