ERV BUSINESS STAR ESPECIAL (2 pgs.)
Pedido de cotação
Empresa/ Proponente ______________________________________________________________________________
Actividade da empresa ______________________________________________________________________________
NIF: _____________________
Informação relativa à Empresa
Grau de
Total
risco
colaboradores
Profissional
Grau I

CAE: _____________________

Total de colaboradores
que viajaram ou podem
viajar

Total estimado de viagens / média dias por viagem
dias
Dias
Dias
Portugal
Europa
Mundo

Países destino

Grau II
Grau III
Grau IV

Países destino:
Europa:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mundo:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Definição: Grau de risco profissional
Grau I
Grau II
Grau III
Grau IV

Trabalhadores de baixo risco. Exemplo: administrativos, comerciais e em geral trabalhos não manuais,
etc..
Trabalhos manuais ligeiros. Exemplo: instalador de alarmes, canalizador, mecânico, etc..
Trabalhos de risco. Exemplo: construção civil, manobradores de máquinas, trabalhos manuais pesados,
etc..
Trabalhadores de alto risco. Exemplo: indústria nuclear e matérias perigosas, vigilantes com armas de
fogo, etc..

(Para empresas onde o risco profissional seja superior a grau I)
- Descrição dos trabalhos a desenvolver pelos funcionários deslocados
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- Em empresas relacionadas com construção civil, descrever a obra a executar no pais destino
(estradas, prédios, hospitais, aeroportos, pontes, viadutos, etc)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Opções de capitais a segurar para as coberturas de morte ou invalidez permanente
Nº de Módulos x 50.000€ ________ Limite 500.000€
Múltiplos Salários: __________x Salários Mensais

Massa Salarial Mensal: __________

Abaixo o Outorgante declara que a informação prestada é verdadeira e está de acordo com a realidade:
Data: __/__/____
Nome e qualidade do declarante:
_________________________________________________________________________
Contacto:___________

Assinatura: ___________________________________________________________

Importante: O questionário que preencheu e assinou permitirá fornecer um projecto de cotação do risco. Em
caso de qualquer omissão ou modificação da informação prestada, deverá informar a Companhia de Seguros
uma vez que poderão ser alterados os termos da cotação indicada
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