
 

 

  

 

Chubb Privacy 

Apêndice 1 Categorias de Dados Pessoais 

   

 

Tipo de informação Elementos que tipicamente a Chubb coleta 

Beneficiários e Segurados 

Informações para 
Contato 

• Nome 
• Endereço (completo ou dados parciais concernetes ao Endereço, como CEP) 
• Número de Telefone/ Celular 
• Endereço de E-mail 

Informações da 
apólice 

•  Documentos de Identificação: RG, CPF, CNH, Passaporte, inscrição em 
órgãos de classe etc. 

• Número da Apólice 
• Dados e número IMEI do celular (apólices de seguro de celular) 
• Informações do tomador do seguro 
• Elementos da apólice, incluindo quantia segura, exceções, etc.  
• Sinistros anteriores  
• Dados telemáticos 

Informação de risco 
pessoal 

• Sexo  
• Data de nascimento  

Histórico de sinistros Dados do veículo (por exemplo, apólices de seguro 
automóvel, apólices de seguro de vida individual de alto valor patrimonial 
com prémio único)  

• Histórico profissional ou CV (Curriculum Vitae) 
• Estado Civil 
• Naturalidade 
• Cargo ou profissão 
• Informações disponíveis publicamente 
• Listagem de bens, construção do imóvel, estado do imóvel, segurança, 

proteção contra incêndios e valor (apólices de seguro de vida individual de 
alto valor patrimonial com prémio único) 

• Dados relativos à saúde – por exemplo, saúde física e mental, histórico e 
procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (por exemplo, consumo 
de tabaco ou de álcool) (apólices de seguro de saúde e acidentes pessoais, 
apólices de seguro de afinidade, apólices de seguro de vida e de viagens, 
apólices de seguro de bens e acidentes relacionados com entretenimento, 
apólices de seguro de vida individual de alto valor patrimonial com prémio 
único), Altura, Peso 

• Dados penais – Condenações em vigor (apólices de seguro de 
administradores e gestores (excepcionalmente),  apólices de seguro de vida 
individual de alto valor patrimonial com prémio único) 

Informação financeira • Informações bancárias (quando for o responsável pelo pagamento do prémio 
da apólice) ou elementos do cartão de crédito usado para efeitos de 
faturamento. 

Comercialização 
(marketing) 

• Nome  
• Endereço de e-mail 

Abertura de uma 
reclamação 

• Nome, Telefone, CPF   
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Tipo de informação Details of information that we typically capture 

 

Dados que tipicamente a Chubb recolhe 

 

Sinistrados 

Informações da 
apólice 
(com exclusão de 
terceiros sinistrados) 

• Número da apólice,  
• Informações do tomador do seguro /  segurado,  
• Informações da apólice, incluindo quantia segura, exceções, etc. 
• Sinistros anteriores 

Elementos dos 
sinistros 

• Elementos do incidente que deu origem ao sinistro,  
• Dados relativos à saúde – por exemplo, elementos sobre a lesão, relatório 

médico, CID 
• Nome completo 
• Endereço 
• Telefone  
• E-mail, 
• Identificação: RG, CPF, CNH, Passaporte, inscrição em órgão de classe. 
• Profissão, 
• Estado Civil 
• Cargo 
• Data de Nascimento  
• Código/ Identificação do Sinistro 

Informação financeira • Informações da conta bancária usada para efeitos de pagamento. 

Dados para prevenção 
e combate à fraude 

• Dados penais – por exemplo, condenações em vigor. 
• Dados abaixo de Investigação de Sinistros: Apólices, Análise Financeira 

(Serasa), Registros Policiais, Informações extraídas por CNPJ/CPF, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária e Federal, Secretaria de Segurança 
Pública: Âmbito Nacional, Participação societária, Infrações e Penalizações 
(DETRAN), Todos os envolvimentos em sinistros que o Veículo ou o 
CNPJ/CPF possam ter apontamentos ou relação. 

 

Tipo de informação 
Type of 

information collected 

The basis on which we 
use the information 

Who we may 
disclose the 

information to 
 

Dados que tipicamente a Chubb coleta 
Who we may 
disclose the 

information to 
 

Parceiros comerciais e visitantes  

Informações para 
Contato 

• Nome  
• Endereço Comercial  
• E-mail Comercial  
• Números de telefone Comerciais  
• Cargo 

Comercialização 
(marketing) 

• Nome  
• Endereço de e-mail 
• Dados do site (incluindo elementos da conta online, endereço do fornecedor  

Visitantes dos 
escritórios 

• Nome (somente quando o colaborador solicita o acesso via TOTEN do 
condomínio) 

• E-mail (Comercial ou Pessoal) 
• Identificação: RG ou CPF/RNE (somente quando o colaborador solicita o 

acesso via TOTEN do condomínio) 
• Imagens de videovigilância  
• Imagem em razão da câmera de vigilância 


