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Abalroamento  

É o choque ou encontro entre duas embarcações. O abalroamento pode ser fortuito ou culposo. Normalmente o seguro só responde pelo 
abalroamento fortuito  

Acta adicional  

Documento escrito donde constam as alterações efectuadas às condições da apólice.  

Acidente de Trabalho  

O que se verifique no local e no tempo de trabalho, e cause lesão corporal, perturbação funcional ou doença com redução na capacidade de 
trabalho ou de ganho ou a morte. Inclui ainda os acidentes na ida e regresso entre o local de trabalho e a residência habitual ou ocasional (no 
trajecto e no tempo habituais para o efeito), entre o local de trabalho e o de refeição, e nos locais de assistência e tratamento. Este conceito 
amplo que inclui outras situações previstas na lei e na apólice.  

Acidente Pessoal  

Acontecimento fortuito, súbito e anormal, devido a acção de causa exterior e estranha da Pessoa Segura e que nesta origine lesões corporais que 
possam ser clinica e objectivamente determinadas por médico  

Alienação  

Venda. É a transferência para outra pessoa da propriedade ou de outro direito sobre determinado bem.  

Alijamento  

Nos seguros marítimos este termo significa o lançamento ao mar de parte da carga ou da aparelhagem do navio, em caso de necessidade, 
visando o salvamento do navio e da carga. O dono das mercadorias alijadas tem direito a recuperar o seu prejuízo dos armadores e dos donos 
das mercadorias salvas. 

Antecedentes  

Diz-se de elementos anteriores relativos ao risco que o Segurador considera importantes para a respectiva avaliação. A aceitação de montantes 
de responsabilidade e a determinação do prémio, pode depender dos antecedentes do risco.  

Anulação  

É o mecanismo jurídico que permite pôr termo ao contrato.  

Apólice  

Documento escrito que titula o contrato de seguro, e donde constam, de entre outros aspectos os direitos e obrigações das partes envolvidas. 
Fazem parte da apólice as condições gerais, condições particulares e condições especiais.  

Apólice de co-seguro  

Apólice de seguro única subscrita pelas empresas de seguros que participam em co-seguro na cobertura do risco, com indicação da fracção do 
risco garantido por cada uma delas  

Apólice flutuante  

Apólice de seguro que tem por objecto as existências variáveis, as quais devem constar de um registo especial  

Apólice - recibo  

Proposta com valor de apólice (ver definição de apólice), que formaliza o contrato de seguro e funciona em simultâneo como recibo do 1º. Prémio 
pago.  

Arbitragem  



 

 

Intervenção de uma terceira pessoa, a quem cumpre emitir uma decisão vinculativa para as partes, na falta de acordo entre estas.  

Arrobamento  

É o rompimento, fractura ou destruíção, no todo ou em parte, de qualquer elemento ou mecanismo que sirva para fechar ou impedir a entrada, 
exterior ou interior, num determinado risco objecto de seguro.  

Avaria  

Termo empregue para designar os danos às mercadorias, em qualquer circunstância, especialmente em trânsito. No direito de seguros marítimos 
designa todos os danos extraordinários acontecidos ao navio e à carga em viagem e todas as despesas extraordinárias feitas com eles. As 
avarias são de duas espécies: grossas ou comuns e simples ou particulares  

Avaria grossa  

É o sacrifício intencional e/ou despesas extraordinárias, efectuados para a segurança comum e no sentido de preservar de um perigo os bens 
envolvidos na mesma aventura marítima  

Avaria particular  

No seguro de cascos de embarcação é definida como o dano sofrido pela embarcação que importe em valor inferior a uma certa percentagem, 
nomeadamente 75% do valor total da mesma. No seguro de transportes é qualquer avaria à carga transportada diferente de uma avaria grossa  

Aviso de pagamento (de prémio)  

Nota formal, enviada por uma empresa de seguros a um tomador de seguro, sobre a obrigação de pagamento dentro de um prazo fixado, de um 
prémio já vencido, sob pena de ver o contrato resolvido no final desse prazo  

Aviso de vencimento (de um prémio)  

Documento que avisa o tomador de seguro da data do vencimento de um prémio e do seu montante  
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Beneficiário  

A pessoa singular ou colectiva a favor de quem reverte o capital decorrente do contrato de seguro ou de uma operação de capitalização.  

Benefícios Fiscais  

Situações de tributação excepcionais, mais favoráveis que o regime normal aplicável. Os benefícios fiscais são inerentes a certos produtos de 
seguros. Em saúde/doença possibilitam a dedução de parte do prémio pago pelo Tomador na colecta do IRS ou na matéria colectável do IRC e 
nos ramos vida e acidentes pessoais, juntam a este benefício, a redução ou a isenção da taxa do imposto a pagar no recebimento dos capitais  

Bónus  

É o desconto dado pela companhia sobre o montante do prémio seguro, na renovação do contrato, verificada a ausência de sinistro.  
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Caducidade  

Extinção de um direito, uma vez não exercido no prazo estabelecido pela lei ou pelo contrato  

Carta-Verde  



 

 

Designação vulgar do Certificado Internacional de Seguro Automóvel. É o comprovativo da existência de seguro de responsabilidade civil 
obrigatório, válido para todos os países da U.E., outros países aderentes ao Acordo Multilateral de Garantia entre Serviços Nacionais de Seguros 
e ainda outros aderentes, mencionados no documento. Válido igualmente para o trajecto de ligação entre paíse da U.E. se nesse território não 
existir Serviço Nacional de Seguros. 

Capital seguro  

Montante estipulado nas condições particulares do contrato como sendo o limite máximo de responsabilidade da empresa de seguros. 

Carência (prazo de)  

Diz-se do período ou lapso de tempo durante o qual o contrato de seguro não produz os seus efeitos, no todo ou em parte. São, em geral, 
procedimentos cautelares na garantia de certos riscos, que fazem diferir a data do início do contrato, da data a partir da qual o seguro poderá 
produzir os seus efeitos. Esta disposição é usual nos seguros de doença, relativamente a certas afecções que não serão cobertas a não ser após 
decorrido um certo prazo de carência. Tal tipo de disposição é também usado nos seguros de colheitas.  

Cargas  

Soma a acrescentar ao prémio puro de um seguro, e destinada a cobrir um certo número de despesas, tais como: despesas de aquisição, 
despesas de cobrança, despesas de gestão e de regularização  

Carteira  

Conjunto dos contratos de seguro ou dos contratos de capitalização subscritos junto de uma empresa de seguros  

Certificado de seguro  

Documento fornecido por ou por conta de uma empresa de seguros certificando a validade de uma cobertura  

Certificado de Tarifação  

Documento emitido, obrigatoriamente, pela seguradora, em caso de resolução ou não renovação duma apólice do ramo automóvel. Comprova a 
existência/não existência de sinistros nos últimos 5 anos podendo, facultativamente, abranger um período mais alargado ou referir outros 
elementos como, por exemplo, a percentagem de bónus/málus. É um essencial para a nova seguradora, em caso de transferência.  

Certificado Provisório  

Documento passado pela seguradora, ou pelo mediador em nome daquela, comprovativo da existência de uma apólice válida, em fase de 
emissão ou ainda não entregue ao Tomador  

Comissão  

Remuneração pela angariação ou gestão de um contrato de seguro, de resseguro ou de retrocessão  

Condições especiais (de um contrato)  

Disposições que completam ou especificam as condições gerais, sendo de aplicação generalizada a determinados contratos do mesmo tipo  

Condições gerais (de um contrato)  

Disposições contratuais, habitualmente pré-impressas, definindo o enquadramento e os princípios gerais do contrato, aplicando-se a todos os 
contratos inerentes a um mesmo ramo, modalidade ou operação  

Condições particulares (de um contrato)  

Cláusulas que são acrescentadas às condições gerais/especiais de um contrato, para o adaptar a um caso particular, precisando nomeadamente, 
o risco coberto, a duração e o início do contrato, a soma segura, o prémio, o tomador de seguro, o segurado, o beneficiário, e eventualmente para 
completar ou modificar as condições gerais  

Contra-seguro de prémios  

Garantia do reembolso dos prémios de um seguro em caso de vida ou de um seguro dotal, quando se verifica a morte do segurado antes da data 
de exigibilidade do capital ou da renda.  

Contrato de capitalização  



 

 

Contrato pelo qual uma empresa de seguros do ramo "vida" se compromete, mediante um pagamento único ou pagamentos periódicos, a pagar 
um capital, fixo ou indexado, no vencimento do contrato  

Contrato de seguro  

Operação comercial pela qual uma parte, a empresa de seguros, se compromete, mediante o recebimento de um pagamento prévio ou um 
conjunto de pagamentos escalonados no tempo, e na eventualidade de ocorrer um evento aleatório, a fornecer à outra parte contratante uma 
prestação em dinheiro ou serviço, e que tem por fim efectuar, por recurso a meios estatísticos, a mutualização dos efeitos de diversas 
eventualidades análogas  

Co-seguro  

Operação pela qual diversas empresas de seguros garantem o mesmo risco, cada uma delas tomando uma fracção desse risco a seu cargo  

Caducidade  

Extinção de um direito por decurso do prazo de vigência do mesmo.  

Carta-verde  

Documento comprovativo da existência do seguro obrigatório, válido e eficaz de responsabilidade civil de automóvel, também designado por 
certificado internacional de seguro. A carta verde é válida como comprovativo de seguro em todos os países mencionada na mesma.  

Coberturas  

Conjunto de situações ou de acontecimentos tipicamente previstos no contrato como garantidos pela seguradora.  

Coberturas  

Conjunto de situações ou de acontecimentos tipicamente previstos no contrato como garantidos pela seguradora.  

Condições especiais  

Conjunto de cláusulas que definem o funcionamento das coberturas contratáveis pelo tomador do seguro.  

Condições Gerais  

São cláusulas contratuais previamente elaboradas e impressas pela seguradora. Incluem os aspectos básicos do contrato seguro, normalmente 
comuns para riscos com características semelhantes.  

Condições Particulares  

São cláusulas que individualizam o contrato de seguro: identificação do tomador, do segurado, do beneficiário; indicação do montante do prémio, 
da(s) data(s) de pagamento, da duração do contrato, etc.  

Contiguidade (Incêndio)  

Princípio segundo o qual dois edifícios adossados ou utilizando compartimentações comuns, comportam riscos que se influenciam 
reciprocamente. Nos riscos industriais este princípio conduz ao "critério do risco mais grave", segundo o qual dois ou mais riscos em contiguidade 
deverão ser tarifados pela taxa do mais grave deles.  
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Declaração amigável de acidente automóvel  

Impresso utilizado em caso de colisão entre veículos terrestres a motor, que tenham provocado danos materiais e/ou corporais, destinada a 
recolher certas informações indispensáveis às empresas de seguros, e a relevar objectivamente certos factos. Este impresso deve ser preenchido 
imediatamente no próprio local da colisão e assinado por ambas as partes  

Dano  



 

 

Prejuízo que deve ser reparado, indemnizado ou compensado. Pode ser patrimonial ou não patrimonial, directo ou indirecto, pessoal/corporal ou 
material.  

Dano Corporal  

Lesão que afecta a saúde física ou mental.  

Dano Material  

Lesão que afecte qualquer coisa móvel, imóvel ou animal.  

Dano Não Patrimonial  

Prejuízo que não sendo susceptível de avaliação pecuniária, deve, no entanto ser compensado, através do pagamento de um valor pecuniário  

Dano Patrimonial  

Prejuízo que sendo susceptível de avaliação pecuniária, deve ser reparado ou indemnizado  

Denúncia  

Extinção do contrato temporário renovável por não renovação do mesmo, findo um determinado período de vigência.  

Direito de regresso  

Direito que assiste à companhia de recuperar o montante das indemnizações pagas ao abrigo da apólice, por um sinistro cuja responsabilidade 
do evento seja imputável a terceiros.  

Duração do Contrato  

É o período de tempo durante o qual estarão cobertos os riscos ou garantidos os resultados previstos no contrato de seguro.  
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Encalhe  

É a paragem forçada de um navio, em consequência de um choque com um banco de areia, um rochedo, um outro navio naufragado, ou 
qualquer outra espécie de obstáculo submerso, que o faça estancar  

Encargos de fraccionamento  

Montante da majoração do prémio, eventualmente exigida como contrapartida de um fraccionamento do prémio  

Estadia  

É o tempo previsto e/ou dispendido por um navio no porto, para a realização das operações de carga/descarga de mercadorias, invernadas ou 
quarentenas por motivos sanitários ou regulamentares  

Encargos  

Uma parte integrante do prémio (preço) dos seguros em geral. Não corresponde ao custo específico das coberturas do risco do contrato, mas sim 
aos custos relacionados com a emissão e gestão da apólice, comissão de mediação e outras cargas fiscais ou parafiscais (selos e outros 
impostos específicos como o FGA, FAT, SNB e INEM).  

Estorno  

Reembolso de prémio ao tomador do seguro por pagamento indevido, anulação ou redução de capitais e coberturas.  

Exclusão  



 

 

Delimitação qualitativa do âmbito das coberturas. Ou seja, em relação a cada uma das coberturas do contrato, as exclusões representam 
situações específicas não garantidas.  

Existências  

Quantidade de mercadorias, de bens ou de objectos diversos cujo valor está seguro total ou parcialmente  

Explosão  

Acção súbita e violenta da pressão ou da depressão de gás ou de vapor  

Acontecimento ou situação que não está coberto pelo contrato de seguro.  
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Fortuna do mar  

É todo e qualquer infortúnio que possa atingir um navio ou as mercadorias nele embarcadas, caracterizado pelos riscos no mar  

Fraccionamento do prémio  

Divisão contratual de um prémio anual em fracções, pagas periodicamente  

Franquia  

Valor pré-determinado que, em caso de sinistro, fica a cargo do tomador do seguro e se encontra estipulado nas condições particulares.  

Franquia absoluta (em valor)  

Franquia que deixa a cargo do segurado o dano ou a parte do dano cujo montante é igual ou inferior a um valor previamente estabelecido  

Franquia em percentagem  

Franquia que deixa a cargo do segurado uma fracção do montante do dano, ou do capital seguro, ou do valor do bem  

Franquia relativa (em valor)  

Franquia que deixa a cargo do segurado os danos somente no caso em que o seu montante total é igual ou inferior a uma soma estabelecida  

Frete  

É a quantia paga ao fretador, referente ao uso da embarcação ou aeronave, para o transporte de mercadorias ou quaisquer outras cargas  

Fundo de Acidentes de Trabalho (FAT)  

Fundo autónomo, gerido pelo Instituto de Seguros de Portugal e alimentado, por uma percentagem cobrada com o prémio, nos seguros do ramo, 
e por verbas com outra proveniência. As suas competências são vastas, destacando-se: Pagamento de todas as prestações em dinheiro e em 
espécie devidas por acidentes de trabalho sempre que, por motivo de processo judicial de falência (ou equivalente) ou processo de recuperação 
de empresa, ou por ausência, desaparecimento ou impossibilidade de identificação, não possam ser pagas pela entidade responsável; 
Pagamento dos prémios do seguro de acidentes de trabalho das empresas em processo de recuperação, que se encontrem impossibilitadas de o 
fazer; Reembolso às seguradoras dos montantes relativos a; Actualizações das pensões por incapacidade permanente igual ou superior a 30% 
ou morte Duodécimos adicionais (13º e 14º meses), criados pelo Decreto-Lei 466/85 (apenas por acidentes ocorridos até 31/12/99) e custos 
adicionais decorrentes do alargamento da retribuição-base (Decreto-Lei 459/79) de pensões por incapacidade permanente igual ou superior a 
30% ou morte, fixadas antes de 31/10/79) Ressegurar e retroceder os riscos recusados pelas seguradoras, neste ramo.  

O Fundo é suportado financeiramente pelo valor correspondente a 0,15% dos salários considerados para processamento dos prémios 
(geralmente salário anual) e cobrado conjuntamente com os prémios.  

Fundo de Garantia Automóvel (FGA)  



 

 

Fundo autónomo, gerido pelo Instituto de Seguros de Portugal e alimentado por uma percentagem dos prémios de seguro deste ramo. Garante o 
pagamento das indemnizações por lesão corporal ou material, consequência de acidente de viação em Portugal, causado por veículo identificado, 
de matricula portuguesa ou de país não aderente à convenção Carta Verde, sem seguro obrigatório válido ou cuja seguradora esteja falida, ou 
por veículo automóvel não identificado (neste caso só em nos corporais). Os danos materiais têm uma franquia de € 299,28. O F.G.A. tem direito 
de regresso, em relação às indemnizações que paga, sobre os causadores dos acidentes  

Fundo de pensões  

Fundo para o qual são efectuadas contribuições, as quais constituem um património exclusivamente afecto ao pagamento, no futuro, de 
prestações pecuniárias, sob a forma de renda ou capital, a título de pré-reforma, reforma por velhice ou invalidez, ou por sobrevivência. O 
pagamento destas prestações resulta das condições fixadas num plano de pensões previamente acordado entre as partes ~ 

Furto  

É a subtracção fraudulenta de um bem com intenção de apropriação contra a vontade do dono.  
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Garantias  

O mesmo que coberturas  
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Ids  

Indemnização directa ao segurado. É o sistema de regularização de sinistros no âmbito dos seguros de responsabilidade civil automóvel e danos 
próprios, que se caracteriza pelo facto da seguradora, do condutor (total ou parcialmente) inocente pela ocorrência de sinistros pagar directa e 
previamente ao seu segurado a indemnização a que tenha direito, procedendo posteriormente ao acerto de contas junto da seguradora do 
condutor responsável pelo acidente.para que isto se verifique é necessário que: · ambos os condutores preencham correctamente e assinem a 
declaração amigável de acidente automóvel (d.a.a.a.). · intervenham apenas 2 veículos. · o acidente ocorra em território nacional. · existam 
apenas danos materiais. · os danos não excedam 15000 euros. · ambos os veículos tenham seguro válido numa das companhias aderentes à 
convenção. · caso exista um atrelado envolvido este deve estar seguro no aderente que segura o veículo.  

Incapacidade Absoluta e Definitiva  

Incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer actividade remunerada e necessidade de recorrer à assistência de uma terceira 
pessoa para efectuar os actos ordinários da vida corrente  

Incapacidade Permanente  

Perda anatómica ou impotência funcional de membros ou orgãos, susceptível de constatação médica objectiva, sobrevinda em consequência de 
lesões corporais produzidas por um acidente coberto pela apólice  

Incapacidade Temporária  

Impossibilidade física e temporária, susceptível de constatação médica objectiva, de a pessoa segura exercer a sua actividade normal  

Incapacidade Total Permanente  

Incapacitada definitiva para exercer a sua profissão ou qualquer outra actividade lucrativa correspondente aos seus conhecimentos e 
capacidades  

Indemnização  

Valor em dinheiro necessário para a reparação ou compensação do dano.  

Indexação  



 

 

Sistema de actualização automática de capitais por afectação a um índice (normalmente o da inflação). Eleva o valor nominal dos capitais, 
mantendo assim o seu valor real. Evita a aplicação da regra proporcional em caso de sinistro  

Instituto Nacional de Emergência Médica (Inem)  

Entidade em benefício da qual reverte uma quantia legal correspondente a 1% do prémio comercial de um seguro de Acidentes de Trabalho, 
Acidentes Pessoais, Assistência em Viagem, Ocupantes, Vida ou Saúde  

Invalidez  

Situação, clinicamente avaliável, em que se encontra a vítima em consequência de um acidente, traduzida na incapacidade de realização dos 
actos ou comportamentos físicos ou inerentes às funções intelectuais, próprios da actividade pessoal ou profissional de uma pessoa normal.  

Pode ser, quanto à gravidade parcial ou total (absoluta) e quanto à durabilidade, temporária ou definitiva (permanente).  
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Líder  

Empresa de seguros que exerce a função de liderança nos contratos realizados em regime de co-seguro  

Liderança  

Função exercida por uma empresa de seguros que desempenha perante o segurado e terceiros o papel principal de entre os co-seguradores e 
que consiste quando da criação do contrato, em fixar as condições de garantia, em redigir a apólice de seguros e, posteriormente, por delegação 
total ou parcial dos co-seguradores e por sua própria conta, em assumir toda ou parte da gestão do contrato  

Lesão Corporal  

Ofensa que afecte a saúde física ou mental causando um prejuízo.  

Lesão Material  

Ofensa que afecte um bem móvel ou imóvel ou um animal causando um prejuízo  

Locador  

A entidade cedente dos bens que serão objecto de contrato de Seguro e que igualmente subscreve a apólice  

Local de Risco  

Identificação do Local onde se encontram as coisas seguras. Aplica-se aos seguros de Incêndio, Multi-riscos, Roubo, Cristais, Ac. Trabalho 
(Const.Civil por Área) e Engenharia  

Locatário  

A entidade que usufrui dos bens cedidos pelo locador, nos termos estabelecidos no respectivo contrato de Locação Financeira e que contrata 
com a Seguradora, sendo responsável pelo pagamento dos prémios  
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Manifesto de carga  

É o mapa geral dos conhecimentos de carga transportada. Nesse documento são declarados pelo transportador todos os artigos que compõem a 
carga transportada. No seguro, em geral, as averbações constantes da apólice são transcritas no manifesto por ocasião do embarque  



 

 

Mediação  

Actividade remunerada tendente à realização, através de apreciação dos riscos em causa, e assistência, ou apenas à assistência, do contrato de 
seguro  

Mercadoria  

É toda a coisa apreciável economicamente, ou seja, capaz de ter o seu valor convertido em dinheiro (sentido amplo). Para o seguro de 
transportes é toda a coisa, objecto do comércio, que é transportada  

Malus  

É o agravamento por aumento do montante do prémio seguro, na renovação do contrato, verificadas certas circunstâncias, designadamente a 
ocorrência de sinistro.  
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Naufrágio  

É a perda, ou inutilização, do navio ou embarcação, por acidente no mar, ou de aeronave por queda no mar  

Nota de cobertura  

Documento fornecido por ou por conta de uma empresa de seguros, que constata a existência de uma garantia provisória, antes da emissão da 
apólice de seguro  
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Objecto Seguro  

Coisa segura (bem móvel ou imóvel ou animal) ou responsabilidade contratualmente segura e definida na apólice  

Obrigação  

Dever de agir de acordo com e respeitando de um direito previamente reconhecido. No caso dos contratos de seguro, as respectivas Condições 
gerais, estabelecem diversas obrigações para todas as partes envolvidas, como o pagamento do prémio  

Obrigatórios (Seguros)  

Seguros impostos pela lei e que têm como objectivo social a garantia da protecção das vítimas de determinados riscos.  
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Participação  

Documento pelo qual o segurado comunica à empresa de seguros a ocorrência de um sinistro, indicando as suas causas, a data, o local, os 
prejuízos prováveis, etc.  

Participação nos resultados  

Direito contratualmente definido do tomador de seguro ou do segurado de beneficiar de parte dos resultados técnicos e/ou financeiros gerados 
por contratos de seguro ou operações de capitalização  



 

 

Penalização  

Perda para o segurado de um direito que decorre de um contrato de seguro; esta perda sanciona geralmente o não cumprimento de uma 
obrigação relativamente à empresa de seguros; ela pode também sancionar o não cumprimento de uma obrigação posterior à ocorrência de um 
sinistro, tal como a ausência de declaração nos prazos previstos  

Perda total  

Situação em que o bem seguro sofre danos cujo custo de reparação após o sinistro, acrescido do valor do salvado, ultrapassa o valor venal antes 
do sinistro  

Perda total construtiva  

Para fins de seguro de cascos de embarcações dá-se a perda total construtiva quando o custo da preservação, recuperação, reparação e/ou 
reconstituição do objecto seguro for igual ou superior a 75% do seu valor, permitindo o seu abandono à empresa de seguros  

Perda total estrutural  

Para fins de seguro dá-se a perda total estrutural do navio, quando ele alcança com muita dificuldade, depois de uma tempestade, um porto ou 
um refúgio, em estado tão lastimável que o preço do conserto seria mais elevado do que o valor do navio depois de reparado; em resumo, a 
perda total estrutural é uma perda sem conserto possível  

Período de carência  

Período com início na data de celebração do contrato de seguro, ou na data de um sinistro, e durante o qual a garantia de certos riscos não 
produz efeitos  

Perito  

Pessoa escolhida por uma ou várias partes interessadas ou nomeado por um juiz em caso de litígio, com a missão de esclarecer sobre uma 
questão que exige conhecimentos técnicos determinados  

P&i clubs  

São os clubes de protecção e indemnização que visam complementar o seguro normal protegendo navios de longo curso e respectiva carga 
contra sinistros que envolvam responsabilidade civil. Existem 26 em todo o mundo. Os p&i clubs cobrem: responsabilidades dos armadores por 
danos causados a terceiros e o risco de colisão até à quarta parte do valor do outro navio, mas nada quanto ao prejuízo do próprio armador), em 
relação à carga e às avarias causadas a objectos fixos (cais, por exemplo) e flutuantes  

Pleno de retenção  

Parte do capital seguro relativo a um dado risco que a empresa de seguros ou de resseguros conserva exclusivamente a seu cargo, sendo a 
diferença ressegurada ou retrocedida  

Prémio  

O preço do seguro. O recibo de prémio compreende ainda os encargos e impostos legais, constituindo o seu somatório o prémio total a pagar.  

Prémio ajustável  

Prémio cujo montante varia automaticamente em função de certos elementos estabelecidos, próprios ao risco particular coberto  

Prémio bruto  

Prémio comercial acrescido de cargas relacionadas com a emissão do contrato, tais como fraccionamento, custo de apólice, actas adicionais e 
certificados de seguro  

Prémio comercial  

Custo teórico médio das coberturas do contrato, acrescido de outros custos, nomeadamente de aquisição e de administração do contrato, bem 
como de gestão e de cobrança  

Prémio de inventário  

Em seguro de vida, o prémio puro acrescido duma soma destinada a cobrir as despesas de gestão do contrato de seguro  



 

 

Prémio de reserva  

Parte do prémio puro do seguro de vida destinada a ser capitalizada, a fim de constituir o capital ou a renda que deverá ser paga no vencimento 
do contrato  

Prémio de risco  

Parte do prémio puro do seguro de vida destinada a cobrir anualmente o risco de morte  

Prémio indexado  

Prémio em que o montante varia automaticamente em função de um preço base ou de um índice representativo da evolução do valor de certos 
bens ou serviços  

Prevenção  

Conjunto de medidas adequadas que possam diminuir o número ou a gravidade dos sinistros  

Primeiro Risco  

Regra segundo na qual a Seguradora não aplica a regra proporcional na determinação do valor a indemnizar em caso de sinistro. Apenas é tido 
em conta o valor do capital seguro. O valor da indemnização será o valor da reparação dos bens seguros até ao limite do capital seguro.  

Processo de sinistro  

Conjunto de operações destinadas a determinar uma indemnização após um sinistro  

Proposta (de seguro)  

Documento pelo qual uma pessoa singular ou colectiva declara que pretende subscrever um contrato de seguro  

Pro-rata temporis  

Expressão latina frequentemente utilizada na linguagem contratual, normalmente para definir o critério de cálculo de devolução de parte do 
prémio devido ao tomador do seguro, caso o contrato cesse os seus efeitos antes da data inicialmente prevista para o fim da sua vigência.com 
ela se pretende dizer que o valor de prémio a devolver é proporcional ao período de tempo pelo qual o contrato deixou de estar em vigor, tendo 
em consideração o prazo inicialmente contratado.  

Provisão matemática  

Reserva constituída pela seguradora, em certos casos imposta por lei, calculada segundo determinados critérios técnicos, para fazer face a 
prestações que, nos termos do contrato, sejam ou possam vir a ser devidas ao beneficiário da garantia de seguro. No seguro de vida é 
equivalente ao saldo de uma conta, creditada pelos prémios líquidos de encargos, pelos juros garantidos de 4% e pelo rendimento distribuído 
anualmente, e debitada pelo custo dos risco morte e por eventuais resgates.  

  

 

Q 
 

Quitação  

Declaração assinada pelo beneficiário, duma indemnização mediante a qual este se declara inteiramente ressarcido, desobrigando 
definitivamente a Seguradora  

 

R 
 

Ramo  

Termo profissional que designa grandes categorias de seguros  



 

 

Regra Proporcional  

Princípio estabelecido no Código Comercial e, regra geral, transposto para a apólice, nos seguros de bens, segundo o qual, se o valor seguro for 
inferior ao valor real, o Segurado responderá por uma parte proporcional dos danos em qualquer sinistro, salvo acordo em contrário  

Renda  

Pagamento de um capital, sob a forma de prestações periódicas, feito pela seguradora à Pessoa Segura, ao Beneficiário ou ao Terceiro lesado  

Rescisão  

Extinção de um contrato antes do seu normal vencimento, por decisão unilateral de um dos contratantes ou por vontade de ambos.  

Responsabilidade civil  

É a obrigação legal de toda a pessoa em reparar os prejuízos que tenha causado a outras pessoas.  

Responsabilidade Criminal  

Consiste na sujeição a uma pena (de prisão ou de multa) em consequência da prática de um crime (facto ilícito e culposo, descrito 
expressamente na Lei Penal.  

Resolução  

É o mecanismo jurídico que permite pôr termo ao contrato, ou na sequência da verificação de um motivo que a lei ou o contrato reconheçam 
como justificativo da resolução, ou sem necessidade de motivo. Distingue-se da «anulação» na medida em que normalmente só produz efeitos 
para o futuro; os efeitos produzidos antes do momento da resolução não são afectados.  

Ressegurador  

Companhia a quem se cede um risco ou conjunto de riscos aceites. A cedência pode ser total ou parcial.  

Risco  

Possibilidade de ocorrência de um acontecimento fortuito, súbito e imprevisto, susceptível de fazer funcionar as garantias do contrato.  

Roubo  

É a subtracção fraudulenta de um bem com intenção de apropriação contra a vontade do dono, mas cometida com recurso a violência.  
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SADI  

Sistema automático de detecção de incêndios  

S.n.b  

Percentagem aplicada nos ramos de incêndio, multi-riscos, agrícola e pecuário. Destina-se ao serviço nacional de bombeiros.  

Salvado  

Valor residual de qualquer bem, geralmente móvel, objecto seguro de um contrato ou propriedade de um terceiro lesado, após sofrer um sinistro. 
O valor do salvado é tomado em linha de conta no cálculo da indemnização, podendo ser ou não descontado no valor desta, consoante esteja 
estabelecido no contrato ou seja negociado entre as partes  

Segurado  

É a pessoa ou entidade, singular ou colectiva, no interesse do qual é celebrado o contrato de seguro, e que se encontra identificado nas 
condições particulares. 



 

 

Seguro  

Operação pela qual uma pessoa (tomador de seguro), mediante o pagamento de um prémio ou quotização, obtém a promessa, dentro do 
enquadramento definido pela Lei e pelo Contrato, duma prestação por parte de uma Companhia de Seguros, em caso de ocorrência dum evento 
aleatório e danoso.  

Seguro de Grupo  
 
Seguro de um conjunto de pessoas ligadas entre si e ao Tomador de seguro por um vínculo ou interesse comum 
 
Seguro de Grupo Contributivo  

Seguro de grupo em que as pessoas seguras contribuem, no todo ou em parte, para o pagamento do prémio  

Seguro de Grupo Não Contributivo  

Seguro de grupo em que o Tomador de seguro contribui na totalidade para o pagamento do prémio  

Seguro Temporário  

Seguro contratado por um prazo pré-determinado; na maioria das situações, o período de vigência é inferior a um ano  

Seguros Facultativos  

Aqueles que não são obrigatórios nos termos da legislação em vigor  

Seguros Obrigatórios  

Seguros impostos pela lei e que têm como objectivo social a garantia da protecção das vítimas de determinados riscos.  

Sinistro  

Qualquer acontecimento de carácter fortuito, súbito e imprevisto, susceptível de fazer funcionar as garantias do contrato.  

Sub-rogação  

É a transmissão dos direitos do titular da indemnização para a seguradora, após a liquidação da mesma, para que ela possa exigir ao 
responsável pelos danos, o reembolso do montante que houver despendido. 

Sub -Seguro (seguros de danos e coisas)  

Insuficiência de capital seguro, em relação ao valor real do objecto seguro.  

Subscritor  

Entidade que celebra uma operação de capitalização com a seguradora, sendo responsável pelo pagamento da prestação.  

Suspensão  

Denomina-se suspensão do contrato de seguro, a situação pela qual os seus efeitos se encontram temporariamente interrompidos, podendo 
reatar-se a partir de dado momento.  
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Tabelas de Desvalorização Periódica Automática  

Tabelas elaboradas, livremente, pelas empresas seguradoras e aceites pelos Tomadores, de seguros do ramo automóvel com coberturas de 
danos próprios. Reflectem a desvalorização sofrida pelo veículo, anual ou mensalmente, consoante a seguradora. O capital seguro daí resultante 
é a base para a indemnização ao Segurado em caso de perda total por sinistro  

Taxa  



 

 

Proporção do prémio em relação ao capital seguro, por regra expresso em percentagem ou permilagem  

Tempo de Trabalho  

Além do período normal de laboração, o que proceder o seu início. em actos de preparação ou com ele relacionados, e o que se lhe seguir, em 
actos também com ele relacionados, e ainda as interrupções normais ou forçosas de trabalho  

Terceiro  

Aquele que em consequência de um sinistro coberto por contrato de seguro, sofra uma lesão que origine danos susceptíveis de, nos termos da lei 
civil e da apólice, serem reparados ou indemnizados.  

Tomador do seguro  

A pessoa ou entidade que contrata com a seguradora, sendo responsável pelo pagamento dos prémios.  
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Valor de Reconstrução  

Usualmente referido no seguro de imóveis, corresponde ao praticado pela construção civil, sem considerar o valor do solo ou do terreno e outros 
factores inerentes à especulação imobiliária  

Valor em Novo ou (Valor de Substituição em Novo)  

Estipulação contratual específica, habitual em certos seguros (multi-riscos habitação, ou automóvel - danos próprios, por exemplo) segundo a 
qual, em caso de perda total dos bens seguros a indemnização é feita pelo seu valor seguro em novo sem considerar a desvalorização inerente 
ao tempo e ao uso.  

Valor Seguro  

É o valor da responsabilidade assumida pela seguradora perante os riscos cobertos ou o montante garantido pelo contrato de seguro.  

Valor Venal  

Valor comercial de um bem, aos preços do mercado, em caso de venda pelo seu proprietário  

Vencimento (data de vencimento)  

Data em que o prémio é devido. Quando o prémio é fraccionado, o segurado distingue o vencimento principal (geralmente a data de aniversário 
de início do Contrato) do vencimento de cada período de liquidação  

 


