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Parte 1: Reino Unido - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente, seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado em novembro de 2019 
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Parte 2: Áustria - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • Número de seguro 

• Relação com o segurado 

• Detalhes da apólice incluindo o montante seguro, 

• Situações excecionais, etc., sinistros anteriores,  

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• Sexo,  

• Data de nascimento, 

• Sinistros anteriores, 

• Número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• Informação publicamente disponível (p. ex., seguro de Morte, 

Incapacidade, Desgraça), 

• Listagem de bens, construção de imóveis, condição física, 

segurança, proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, 

seguro de vida individual de alto valor patrimonial com prémio 

único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e tratamentos médicos, hábitos pessoais relevantes (p. ex., 

tabaco, consume de álcool)  

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente, seguro de vida individual de alto 

valor patrimonial com prémio único) 

Informação 

Financeira 
• Informação da conta bancária (se for o responsável pelo pagamento 

do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito utilizados para 

faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• Nome, 

• E-mail, 

• Interesses / subscrições da lista de marketing, 

• Documentação das aprovações ou  

• Aprovações de marketing, 

• Informação do site 

Sinistrado 

Informação de seguro 

(exceto terceiros 

sinistrados) 

• Número do seguro, 

• Relação com o tomador de Seguro/Segurado, 

• Detalhes do seguro incluindo valor seguro, 

• Situações excecionais, etc., sinistros anteriores 

Informação de seguro 

(exceto terceiros 

sinistrados) 

• Detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, 

• Detalhes e número de IMEI do telemóvel (em caso de Seguro de 

telemóvel), 

• Número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único). 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Detalhes do sinistro • Detalhes da conta utilizada para pagamento 

Informação financeira • Morada, sinistros fraudulentos anteriores, 

• Detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., registos de 

condenações em vigor. 

Parceiros Comerciais, Convidados e Utilizadores dos Sites do Grupo 

Dados de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• documentação de aprovações ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador) 

Visitantes • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (opcional) 
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Parte 3: Bélgica - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Candidatos e Segurados 

Detalhes de contacto • Nome, morada, número de telefone, endereço de e-mail  

Informação da apólice • Número da apólice, relação com o tomador de Seguro, detalhes da 

apólice incluindo o montante segurado, exclusões, etc., sinistros 

anteriores,  

• Dados telemáticos 

 

Informação de risco 

pessoal 
• Género, data de nascimento, histórico de sinistros 

• Número de registo de veículos (p. ex., motociclos, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único)  

• Histórico profissional ou curriculum (p. ex., diretor), 

• Informação publicamente disponível (p. ex., morte, incapacidade 

e desgraça), 

• Sumário de bens, estrutura de propriedade, condição física, 

segurança, proteção contra incêndios e valor (seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único),  

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condição física e psicológica, 

historial medico e tratamentos, hábitos pessoais relevantes (p. ex., 

tabaco, consumo de álcool)  (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Registo criminais - p. ex., infrações rodoviárias, condenações em 

vigor (seguro de condutor (excecionalmente, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

Informação financeira  • detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 

Marketing • Nome, endereço de e-mail, interesses/subscrições da lista de 

marketing, arquivo de consentimentos para, ou oposições, a 

marketing, dados do site (incluindo dados da conta online, 

endereço IP e informação gerada pelo navegador) 

Sinistrado 

Informação da Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• Número da apólice, relação com o tomador de Seguro/segurado, 

detalhes da apólice incluindo montante segurado, exclusões, etc., 

sinistros anteriores  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Detalhes do Sinistro • Detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Detalhes do aparelho e número de IMEI (telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., motociclos, seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

• Dados relativos à Saúde - p. ex., dados da lesão, relatórios 

médicos  

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, registos de tribunal  

Informação 

Financeira 
• Detalhes de conta bancária utilizada para o pagamento 

Detalhes Antifraude • Morada, histórico de sinistros fraudulentos, detalhes do incidente 

que deu origem ao sinistro  

• Registos criminais - p. ex., condenações em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de contacto • Nome, endereço profissional, e-mail profissional, número(s) de 

telefone profissional, função  

Marketing • Nome, cargo, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista 

de marketing, arquivo de consentimentos para, ou oposições a, 

marketing, dados de site (incluindo dados da conta online, 

endereço IP e informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório  
• Nome, cargo, endereço de e-mail, número de telefone, filmagens 

das câmaras de segurança, preferências alimentares (para 

eventos)   

• Dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Última atualização em novembro de 2019 
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Parte 4: Bulgária - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de contacto • Nome, morada, número de telefone, endereço de e-mail 

Informação da Apólice • Número da apólice, relação com o tomador do seguro, detalhes da 

apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc., sinistros 

anteriores, Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• Sexo, data de nascimento, histórico de sinistros, 

• Número de registo de veículo (p. ex., motor, seguro de vida individual 

de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• Informação pública (p. ex., Morte, Incapacidade e Ofensa), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro de vida individual de alto 

valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., doença física e mental, historial e 

procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. ex., tabaco, 

consume de álcool)  

• (seguro de saúde e acidentes pessoais, seguro de afinidade, seguro de 

vida e viagem, seguro de bens e acidentes relacionados com 

entretenimento, seguro de vida individual de alto valor patrimonial 

com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor  

• (seguro de diretores e administradores (excecionalmente, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

Informação 

Financeira 
• Detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo pagamento 

do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito utilizados para 

faturação 

Marketing • Nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e informação 

gerada pelo navegador) 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Sinistrado 

Informação da Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• Número da apólice, relação com o tomador de seguro/segurado, 

detalhes da apólice incluindo cobertura do seguro, exclusões, etc., 

sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • Detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

equipamento e número de IMEI (telemóvel),  

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor   

Informação 

Financeira 
• Detalhes da conta bancária atual  

Dados Antifraude • Morada 

• Histórico de sinistros fraudulentos anteriores 

• Detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor   

Parceiros Comerciais e Visitantes  

Dados de Contacto • nome, endereço profissional, e-mail profissional, números de 

telefone profissionais, cargo  

Marketing • nome, cargo, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

escritório 
• nome, cargo, endereço de e-mail, número de telefone, 

videovigilância, preferências alimentares (para eventos), dados de 

incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado: novembro 2020 
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Parte 5: República Checa - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Segurado 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., seguro de morte, 

seguro de incapacidade, seguro contra roubo), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• Detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• Nome,  

• endereço de e-mail,  

• interesses / tarefas lista de marketing,  

• registo de permissões ou oposições de marketing,  

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Anticorrupção • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros comerciais 

Detalhes de contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / tarefas na lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado em novembro de 2019 

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 15 

Parte 6: Dinamarca - Português  

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de alto 

valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo pagamento 

do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito utilizados para 

faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e informação 

gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado: novembro 2019 
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Parte 7: Estónia - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado: novembro 2019 
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Parte 8: Finlândia - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado: novembro de 2019 
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Parte 9: França - Português  

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado: novembro de 2019 
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Parte 10: Alemanha - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais, Convidados, e Visitantes e Site 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes  • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado em novembro de 2019 
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Parte 11: Grécia - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, data de nascimento, histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Trabalhadores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Difamação), 

• listagens de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro de vida individual de alto 

valor patrimonial com prémio único), 

• Dados Sensíveis 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. ex., 

tabaco, consume de álcool)  

• (seguro combinado de saúde e acidentes pessoais, seguro de membros 

protegidos, seguro de vida e viagem, seguro de bens e acidentes,  

• (seguro de diretores e trabalhadores (excecionalmente), seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo pagamento 

do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito utilizados para 

faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / tarefas da lista de marketing, 

registo de autorizações ou oposições de marketing, dados do site 

(incluindo detalhes da conta online, endereço IP e informação gerada 

pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice, relação com o tomador de seguro/segurado, 

detalhes da apólice incluindo montante seguro, isenções, etc., 

sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do aparelho 

e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de registo de 

veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida individual de alto 

valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada, histórico de sinistros fraudulentos, detalhes do incidente 

que deu origem ao sinistro 

Parceiros/Associados Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, endereço profissional, e-mail profissional, números de 

telefone profissionais, cargo  

Marketing • nome, cargo, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, cargo, endereço de e-mail, número de telefone, imagens, 

preferências alimentares (para eventos), dados de incapacidade 

(fornecidos voluntariamente) 

Atualizado em dezembro de 2019  
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Parte 12: Hungria – Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes  • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado dezembro de 2019 
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Parte 13: Irlanda - Português  

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes  • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado novembro de 2019 
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Parte 14: Itália - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 39 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado dezembro de 2019 
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Parte 15: Letónia - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitante do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado em dezembro de 2019 
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Parte 16: Lituânia - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado dezembro de 2019 
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Parte 17: Países Baixos - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Candidatos e Segurados 

Detalhes de contacto • Nome, morada, número de telefone, endereço de e-mail  

Informação da apólice • Número da apólice, relação com o tomador de Seguro, detalhes da 

apólice incluindo o montante segurado, exclusões, etc., sinistros 

anteriores,  

• Dados telemáticos 

Informação de risco 

pessoal 
• Género, data de nascimento, histórico de sinistros 

•  Número de registo de veículos (p. ex., motociclos, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único)  

• Histórico profissional ou curriculum (p. ex., diretor), 

• Informação publicamente disponível (p. ex., morte, incapacidade 

e desgraça), 

• Sumário de bens, estrutura de propriedade, condição física, 

segurança, proteção contra incêndios e valor (seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único),  

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condição física e psicológica, 

historial medico e tratamentos, hábitos pessoais relevantes (p. ex., 

tabaco, consumo de álcool) (seguro de saúde e acidentes pessoais, 

seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de bens e 

acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Registo criminais - p. ex., infrações rodoviárias, condenações em 

vigor (seguro de condutor (excecionalmente, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

Informação financeira  • detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 

Marketing • Nome, endereço de e-mail, interesses/subscrições da lista de 

marketing, arquivo de consentimentos para, ou oposições, a 

marketing, dados do site (incluindo dados da conta online, 

endereço IP e informação gerada pelo navegador) 

Sinistrado 

Informação da Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• Número da apólice, relação com o tomador de Seguro/segurado, 

detalhes da apólice incluindo montante segurado, exclusões, etc., 

sinistros anteriores  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Detalhes do Sinistro • Detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Detalhes do aparelho e número de IMEI (telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., motociclos, seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

• Dados relativos à Saúde - p. ex., dados da lesão, relatórios 

médicos  

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, registos de tribunal  

Informação 

Financeira 
• Detalhes de conta bancária utilizada para o pagamento 

Detalhes Antifraude • Morada, histórico de sinistros fraudulentos, detalhes do incidente 

que deu origem ao sinistro  

• Registos criminais - p. ex., condenações em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de contacto • Nome, endereço profissional, e-mail profissional, número(s) de 

telefone profissional, função  

Marketing • Nome, cargo, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista 

de marketing, arquivo de consentimentos para, ou oposições a, 

marketing, dados de site (incluindo dados da conta online, 

endereço IP e informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório  
• Nome, cargo, endereço de e-mail, número de telefone, filmagens 

das câmaras de segurança, preferências alimentares (para 

eventos)   

• Dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Última atualização novembro de 2019 
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Parte 18: Noruega - Português  

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado: novembro 2019 
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Parte 19: Polónia - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado:  novembro de 2019 
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Parte 20: Portugal - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• matrícula do veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrados 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro,  

• detalhes do aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel),  

• matrícula do veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Prevenção e combate 

da fraude 
• morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado em novembro de 2019 
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Parte 21: Roménia - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitante • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado em dezembro de 2019 
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Parte 22: Eslováquia - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitante • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado em novembro de 2019 
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Parte 23: Eslovénia - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado em dezembro de 2019 
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Parte 24: Espanha - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 69 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 
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Parte 25: Suécia - Português 

Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Potenciais Segurados e Segurados 

Detalhes de Contacto • nome, 

• morada,  

• número de telefone, 

• endereço de e-mail 

Informação da Apólice • número da apólice 

• relação com o tomador do seguro, 

• detalhes da apólice incluindo o montante seguro, exceções, etc.  

• sinistros anteriores, 

• Dados Telemáticos 

Informação de Risco 

Pessoa 
• sexo, 

• data de nascimento, 

• histórico de sinistros, 

• número de registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de 

vida individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• histórico profissional ou CV (p. ex., seguro de Diretores e 

Administradores), 

• informação publicamente disponível (p. ex., Morte, Incapacidade, 

Desgraça), 

• listagem de bens, construção de imóveis, condição física, segurança, 

proteção contra incêndio e valor (seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., condições físicas e psicológicas, 

historial e procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (p. 

ex., tabaco, consume de álcool) (seguro de saúde e acidentes 

pessoais, seguro de afinidade, seguro de vida e viagem, seguro de 

bens e acidentes relacionados com entretenimento, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relacionados com condenações penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, condenações em vigor (seguro de diretores e 

administradores (excecionalmente), seguro de vida individual de 

alto valor patrimonial com prémio único)  

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária (quando for o responsável pelo 

pagamento do prémio da apólice) ou dados do cartão de crédito 

utilizados para faturação 
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Informação de 

marketing 
• nome, endereço de e-mail, interesses / subscrições da lista de 

marketing, registo de permissões ou oposições de marketing, dados 

do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Sinistrado 

Informação da 

Apólice  

(excluindo terceiros 

sinistrados) 

• número da apólice 

• relação com o tomador de seguro/segurado, 

• detalhes da apólice incluindo montante seguro, exceções, etc., 

• sinistros anteriores 

Detalhes do Sinistro • detalhes do incidente que deu origem ao sinistro, detalhes do 

aparelho e número de IMEI (seguro de telemóvel), número de 

registo de veículo (p. ex., seguro automóvel, seguro de vida 

individual de alto valor patrimonial com prémio único), 

• Dados relativos à Saúde - p. ex., detalhes da lesão, relatório médico 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., infrações 

rodoviárias, relatórios da polícia   

Informação 

Financeira 
• detalhes da conta bancária utilizada para pagamento 

Dados Antifraude • morada 

• histórico de sinistros fraudulentos,  

• detalhes do incidente que deu origem ao sinistro 

• Dados relacionados com Condenações Penais - p. ex., condenações 

em vigor 

Parceiros Comerciais e Visitantes 

Detalhes de Contacto • nome, 

• endereço profissional, 

• e-mail profissional, 

• números de telefone profissionais, 

• cargo  
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Tipo de Informação Detalhes da informação que tipicamente recolhemos 

Marketing • nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• interesses / subscrições da lista de marketing, 

• registo de permissões ou oposições de marketing, 

• dados do site (incluindo detalhes da conta online, endereço IP e 

informação gerada pelo navegador)  

Visitantes do 

Escritório 
• nome, 

• cargo, 

• endereço de e-mail, 

• número de telefone, 

• imagens de videovigilância, 

• preferências alimentares (para eventos), 

• dados de incapacidade (fornecidos voluntariamente) 

Atualizado: novembro de 2019 


