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Participação de Sinistros / Ramos Patrimoniais e Diversos 
 

Apólice N.º  /  Processo de Sinistro N.º  

 Segurado 

Local do Sinistro 

Data do Sinistro Hora Telefone do Segurado 

  :   

Causas do 
Sinistro  Incêndio  Tempestade  Avaria de máquinas  Roubo / furto 

 Queda de raio  Inundação  Riscos eléctricos  Responsabilidade civil 

 Explosão  Danos por água  Quebra de vidros   

Descrição da 
ocorrência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenção dos 
bombeiros 

 Corporação 

 Não  Sim  

Intervenção da 
polícia 

 Corporação Localidade 

 Não  Sim  G.N.R  P.S.P.  P.J. 

Liberty Seguros, S.A.  .  Pessoa Colectiva nº 500 068 658  .  Cons. Reg. Comercial de Lisboa nº 9329  .  Capital Social Eur. 26.548.290,69 

 



Testemunhas    Há testemunhas da ocorrência? Nome - 1 

 Não  Sim  

 Morada / Telefone - 1 

 

Responsabilida
de do sinistro 

 Existe um responsável?  Nome 

 Não  Sim  

 Morada / Telefone 

  

Salvados Há salvados?  Os valores sinistrados estão seguros noutra Companhia? 

 Não  Sim  Não  Sim 

 Nome da Companhia N.º da Apólice 

  

Danos a 
terceiros 

Houve danos a terceiros? Nome – 1 

 Não  Sim  

 Morada / Telefone – 1 

 

 Nome – 2 

  

 Morada / Telefone – 2 

 

 Nome – Outros 

  

 Morada / Telefone – Outros 

 

  

Descrição dos 
objectos 
roubados ou 
danificados 

 

 

                                                                                                                  Proprietário                                                                  € , 

 Proprietário   € , 

 Proprietário    € , 

 Proprietário   € , 

                                                                                                                 Proprietário                                                                   € , 

 Proprietário   € , 

Documentação 
anexa 

   Anexa-se documentação? Qual? 

 Não  Sim  Orçamentos de reparação 

                                                                                        Cópia das facturas e recibos comprovativos da recepção e/ou substituição dos bens danificados 

                                                                                              (originais no caso de Particulares) 

                                                                                        Cópia de facturas de aquisição dos bens danificados 

                                                                                        Cópia da participação às autoridades 

                                                                                        Relatório técnico indicando causas da avaria (equipamentos e riscos eléctricos) 

                                                                                        Cópia da cédula ou BI do menor causador do dano  

                                                                                        Relatório médico, boletim de alta, declaração de baixa/ITA, comprovativos de despesas de 

                                                                                               tratamento 

  
Data Assinatura do Segurado / Participantes 

 



  

 

 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A ANEXAR: 

 

 
LAR  

- Danos por água: orçamento de localização da rotura e reparação dos danos (independentemente da subscrição ou não da cobertura “reparação e 
localização de avarias”) 

- Furto: Cópia da participação às autoridades e envio de listagem discriminativa dos bens furtados, indicando valores 

PROTECÇÃO CONDOMÍNIO  

- Danos por água: orçamento da localização da rotura e reparação dos danos 

MULTICOMÉRCIO  

- Riscos Eléctricos e Avaria de Máquinas: relatório técnico indicando a avaria e orçamento de reparação ou substituição dos bens avariados 

- Furto ou roubo : cópia da participação às Autoridades, orçamento da reparação dos bens danificados e cópia das facturas de aquisição dos bens 
furtados/roubados 

CRISTAIS  

- Orçamento da reparação dos danos ou cópia da factura-recibo das reparações efectuadas (original se forem particulares) 

EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO E AVARIA DE MÁQUINAS  

- Orçamento da reparação ou substituição dos bens avariados 

- Relatório técnico indicando a avaria 

RESPONSABILIDADE CIVIL  

1. RC Familiar 

 RC Proprietário de imóveis 

 RC Proprietário de animais 

 RC Largada de Touros 

 RC Lançamento de fogo de artifício  

 

-  juntar pelo segurado: 

Cópia da cédula ou BI (caso seja menor) ou cópia da licença e certificação de vacinação  (caso seja animal) 

-  juntar pelo lesado:  

Reclamação escrita, descrevendo a ocorrência e discriminando os danos 

Orçamento de reparação dos prejuízos (caso dano patrimonial) 

 

2. RC Exploração 

 RC Produtos 

 RC Após trabalhos 

 RC Bens confiados 

 Atentados ao ambiente  

- juntar pelo lesado: 

Reclamação escrita, descrevendo a ocorrência e discriminando os danos 

Orçamento de reparação dos prejuízos (em caso de dano patrimonial) 

 


