
Adiante designada por AWP

Nota:
IdYdh�dh�Vk^hdh�Z�YZXaVgV��Zh�Zck^VYdh�|�hZ\jgVYdgV��e#�Zm#/�cdi^[^"
cações de sinistro) podem ser enviados apenas através do portal 
digital relevante da simplesurance GmbH (para mais informação, 
kZg� d� 6cZmd�#� HZ� i^kZg� fjV^hfjZg� fjZhi�Zh!� fjZ^gV� XdciVXiVg� d 
serviço de atendimento ao cliente da simplesurance (para mais 
^c[dgbV��d!�kZg�d�6cZmd�#

Seguradora:
6LE� E�8� H#6#!� HjXjghVa� eVgV� V� 6aZbVc]V!� 7V]c]d[higVhhZ� &+! 
9�"�-*+%.�6hX]]Z^b��eg�m^bd�YZ�Bjc^fjZ�

Titular da apólice:
h^beaZhjgVcXZ�<bW=!�6b�@VgahWVY�&+!�9�"�&%,-*�7Zga^c!�<ZgbVcn�
O titular da apólice está autorizado a receber notificações, declara-
ções de intenção e pagamentos da pessoa segura, obrigandose a 
ZcXVb^c]{adh�|�hZ\jgVYdgV!�hZb�fjVafjZg�VigVhd#
A receção pelo titular da apólice tem o mesmo significado legal 
como a receção pela seguradora.

Pessoa segura / parte segura:
O cliente que possui um equipamento eletrónico para o qual foi 
emitido um certificado de seguro válido.

Condições Gerais de Seguro aplicáveis à 
apólice simplesurance protection plan 
premium para Honor 8
AVB GSB-HUA FAR_VL E 16

§ 1  Que equipamentos estão cobertos pelo seguro? Quem é a 
pessoa segura?

1.  Através da apólice simplesurance protection plan premium, 
a pessoa segura pode obter garantia de seguro para o „smart-
phone“ Honor 8 (incluindo os acessórios originais inclusos no 
âmbito de entrega), que não apresente danos no momento 
da conclusão do contrato de seguro e desde que não tenha 
decorrido um prazo superior a 3 meses contados a partir da 
data de compra.

2.  A garantia de seguro não abrange suportes de armazenamento 
gZbdk�kZ^h!� bViZg^V^h� Vjm^a^VgZh!� Xdchjb�kZ^h� Z� bViZg^V^h� YZ�
trabalho (tais como pilhas recarregáveis, pilhas normais, tóner, 
fusíveis, tinta, escovas de carvão, tambores e lâmpadas), danos 
de outras partes normalmente substituídas várias vezes ao longo 
YV�k^YV��i^a�Yd�egdYjid��iV^h�Xdbd�[aj^Yd�gZ[g^\ZgVciZ�Z�Zmi^cidgZh!�
fitas de tinta, filme, equipamentos de armazenamento de vídeo 
e áudio, fusíveis, fontes de luz, cabos, tubos de borracha), todo 
o tipo de ferramentas, acessórios adquiridos separadamente ou 
VY^X^dcVabZciZ� dj� edhiZg^dgbZciZ!� idYd� d� i^ed� YZ� ×hd[ilVgZÆ!�
equipamentos fornecidos em condições defeituosas, brinque-
Ydh!�gdWdih!�^chigjbZcidh!�ZmiZch�Zh�YZ�×]VgYlVgZÆ!�×_dnhi^X`hÆ!�
consolas de jogos de vídeo, volantes, unidades de refrigeração.

3.  Os interesses da pessoa segura estão garantidos. Se a pessoa 
segura não for o proprietário, os interesses do proprietário estão 
igualmente garantidos pelo seguro. As disposições relativas 
aos danos e riscos cobertos pelo seguro não serão afetadas. A 
pessoa segura é o titular do certificado de seguro. O certifica-
do do seguro de equipamento pode ser transferido para outra 
pessoa segura apenas após contacto por escrito com a simple-
surance GmbH.

)#� �6�eZhhdV�hZ\jgV���V��c^XV�gZhedch{kZa�eZaV�ZmVi^Y�d�Ydh�YVYdh�
de identificação do equipamento, impressos no certificado de 
Z\jgd��e#�Zm#/�d�c�bZgd�YZ�h�g^Z�#�H�d�dWg^\VYdh�V�kZg^[^XVg�ZhiV�
informação logo que receberem o certificado de seguro, comuni- 
cando qualquer erro imediatamente, por e-mail, ao serviço 
de atendimento ao cliente da simplesurance (para mais infor-
bV��d!�kZg�d�6cZmd�#�HZ�c�d�d�[^oZgZb�Z�hZ�dh�YVYdh�YZ�^YZci^-
ficação do equipamento não corresponderem aos impressos no 
certificado, a apólice será considerada nula e sem efeito.

*#� �6eZcVh� Vh� XdcY^��Zh� \ZgV^h� YZ� hZ\jgd� Vfj^� ZhiVWZaZX^YVh� h�d�
válidas para a cobertura garantida no âmbito da apólice simple-
surance protection plan premium.

§ 2  Riscos e danos cobertos e excluídos
&#� �6�hZ\jgVYdgV��6LE��^cYZbc^oVg{�V�YVc^[^XV��d�^begZk^h�kZa!�dj�

a destruição, do equipamento seguro, em conformidade com o 
n.º 2 (danos materiais).

  Um dano é considerado imprevisível se a pessoa segura e a 
h^beaZhjgVcXZ�<bW=� dj� V� hjV� V\�cX^V� c�d� ejYZgVb� egZk�ad�

a tempo, nem o puderam prever com os conhecimentos de 
ZheZX^Va^hiV� cZXZhh{g^dh� eVgV� V� Vi^k^YVYZ� XdbZgX^Va� ZmZgX^YV!�
hZcYd�fjZ�VeZcVh�cZ\a^\�cX^V�\gVkZ!�^beji{kZa�|�eZhhdV�hZ\jgV!�
autorizará a seguradora a reduzir correspondentemente o paga-
mento de indemnização na proporção do grau de culpabilidade.

2.  A seguradora indemnizará apenas os danos materiais, causados 
por:
V��Zggdh�YZ�deZgV��d0
b)  danos causados pela queda do equipamento ao chão, ruturas, 

dano devido a líquido – mas não incluindo os efeitos das 
XdcY^��Zh�bZiZdgda�\^XVh0

X�� �̂cX�cY^d!� fjZYV� YZ� gV^d!� Zmeadh�d!� ^beadh�d!� hdWgZiZch�d! 
^cYj��d!�Xjgid"X^gXj^id0

d)  sabotagem, vandalismo.
9Z[^c^��d�Ydh�g^hXdh�YZ�^cX�cY^d!�fjZYV�YZ�gV^d�Z�Zmeadh�d/
EVgV�d�Z[Z^id�Yd�egZhZciZ�XdcigVid!���Vea^X{kZa�d�hZ\j^ciZ/
�� �Edg� ^cX�cY^d� ZciZcYZhZ� jbV� Xdc[aV\gV��d� XVjhVYV� hZb�
fjVafjZg�[dciZ�YZh^\cVYV�eVgV�ZhhZ�[^b�dj�fjZ�[d^�YZ^mVYV�cd�
lugar de origem e se alastrou espontaneamente.

�� �Edg�fjZYV�YZ�gV^d�ZciZcYZhZ�V�igVch[Zg�cX^V�Y^gZiV�YZ�jb�gV^d�
em objetos físicos.

�� �JbV� Zmeadh�d� XVgVXiZg^oV"hZ� edg� jbV� h�W^iV� Zmejah�d� YZ 
ZcZg\^V!� XVjhVYV� eZaV� iZcY�cX^V� YZ� dh� \VhZh� dj� kVedgZh 
ZmeVcY^gZb�eVgV�d�ZmiZg^dg#

3.  Independentemente de quaisquer causas contributivas, a 
seguradora não prestará indemnização para:
V�� �YVcdh�dXdgg^Ydh�YjgVciZ�V�k^\�cX^V�YV�\VgVci^V�Yd�[VWg^XVciZ�
fjVcYd�V�dXdgg�cX^V�YZ�jb�h^c^higd���^beji{kZa�Vd�[VWg^XVciZ�
dj�|�eVgiZ�hZ\jgVYV0

b)  dano causado por utilização abusiva ou pelo abandono, 
ZhfjZX^bZcid�dj�eZgYV�Yd�egdYjid0

c)  custos de danos pelos quais o fabricante ou o revendedor são 
gZhedch{kZ^h�YZ�VXdgYd�Xdb�V�\VgVci^V�egZk^hiV�cV�aZ^0

d)  danos em telecomandos, unidades de controlo ou óculos 3D 
se tiver decorrido um período de 24 meses, contados a partir 
Yd�^c�X^d�Yd�XdcigVid0

e)  anomalias que podem ser eliminadas usando o produto de 
VXdgYd�Xdb�Vh�^chigj��Zh�YZ�deZgV��d�Yd�[VWg^XVciZ0

f)  danos ou falhas que podem ser eliminados através da limpeza 
Yd�Zfj^eVbZcid0

g)  danos causados por uma embalagem inadequada do equipa-
bZcid�YjgVciZ�d�igVchedgiZ�dj�V�ZmeZY^��d0

]���iVmVh� eV\Vh� eZaV� Za^b^cV��d� YZ� YVcdh� Xdhb�i^Xdh� fjZ� c�d�
afetam a operacionalidade do equipamento (em particular 
arranhadelas, riscos, abrasão por desgaste, batidas, amolga-
YZaVh!�i^ciV!�VjidXdaVciZh�YZXdgVi^kdh!�ZiX#�0

i)  danos que devem ser reparados por terceiros, i. e.: o fabri-
XVciZ!�d�gZkZcYZYdg�dj�V�ad_V�YZ�gZeVgV��d0

_�� �[Va]Vh� YZ� e^mZ^h� YZcigd� YV� 8ViZ\dg^V� &"'� idaZg}cX^V� YZ� Zggd�
hZ\jcYd�V�cdgbV�>HD�&()%+"'0

`�� �YZ[Z^idh�YZ�[VWg^Xd�Zb�h�g^Z�Z�V��Zh�YZ�gZXda]V�gZVa^oVYVh�eZad�
[VWg^XVciZ0

l)  guerra ou guerra civil, tumultos, comoção civil, atos políticos 
YZ�k^da�cX^V!�ViVfjZh�dj�Vidh�iZggdg^hiVh!�×adX`"djihÆ�dj�Xdc"
[a^idh� aVWdgV^h!� YZhVegdeg^V��d� dj� ^c\Zg�cX^V� hZbZa]VciZ!�
Xdc[^hXV��d!� YZXgZidh� d[^X^V^h� dj� djigV� ^c\Zg�cX^V� YVh� Vjid-
ridades públicas, como também catástrofes naturais e inci-
YZciZh�cjXaZVgZh0

b�� �YVcd� XVjhVYd� YZk^Yd� V� ^c[aj�cX^V� eZgh^hiZciZ� YZ� deZgV��Zh�
XdbZgX^V^h!�YZh\VhiZ�cdgbVa0

n)  dano causado por instalação incorreta, reparações/inter-
venções impróprias realizadas por terceiros não autorizados 
pela seguradora, operação ou limpeza incorreta do equipa-
mento – em particular, quando não estão em conformidade 
Xdb�Vh�^chigj��Zh�Yd�[VWg^XVciZ0

d���YVcd�XVjhVYd�Zb!�dj�XVjhVYd�edg!�×hd[ilVgZÆ�dj�hjedgiZh�YZ�
dados, devido a vírus de computador, erros de programação 
dj�×hd[ilVgZÆ0

p)  dano em partes e materiais consumíveis, como também em 
e^a]Vh�cdgbV^h�Z�gZXVggZ\{kZ^h0

q)  dano pelo qual deverão ser responsabilizados terceiros, com 
base nos termos de qualquer garantia ou de acordo com 
outras disposições previstas na lei ou contratuais, a não ser 
fjZ�d�YVcd�iZc]V�h^Yd�XVjhVYd�edg�hVWdiV\Zb�dj�kVcYVa^hbd0

r)  devido a atos dolosos ou omissões, por parte da pessoa segura, 
dj�YVcd�XVjhVYd�cd�Zfj^eVbZcid�edg�ji^a^oVYdg�Vjidg^oVYd0

h�� �egZ_j�od� Y^gZiV� Z� ^cY^gZiVbZciZ� hjWhZfjZciZ� |� egdeg^ZYVYZ�
dj�eZgYV�[^cVcXZ^gV0

t)  custos necessários pagos por serviços de ligação, trabalhos de 
calibração ou limpeza.

4.  Não será prestada garantia de seguro quando tal é impossibili-
tado por sanções ou embargos económicos, de comércio ou 
financeiros, impostos pela União Europeia ou pela República 
Federal da Alemanha, contra uma das partes contratuais. Isto 
aplicase ainda a sanções ou embargos económicos, de comércio 
ou financeiros, impostos pelos Estados Unidos da América, 
desde que não violem leis europeias ou alemãs. As restantes 
disposições contratuais não serão afetadas.

§ 3 Âmbito da cobertura
1.  Indemnização paga em caso de uma possível reparação:
  no caso de um sinistro, a seguradora indemnizará os custos 

necessários para a reparação do equipamento danificado (in-
cluindo material incidente, custos de mão de obra e transporte), 
eV\dh�|�ZbegZhV�YZ�gZeVgV��d�edg�c�h�ZcXVggZ\jZ#�C�d�Zm^hiZb�
outras reivindicações perante a seguradora. A pessoa segura 
suportará os custos adicionais, decorrentes de alterações ou 
melhorias de „design“, realizadas durante a reparação após 
consulta da pessoa segura.

  O equipamento seguro deve ser enviado, juntamente com os 
VXZhh�g^dh�YZ�h�g^Z��fjVcYd�Vea^X{kZa�!�|�ZbegZhV�YZ�gZeVgV��d�
encarregue.

2.  Indemnização paga no caso de perda total:
  Se os custos da reparação ou de um equipamento de substi-

ij^��d� ZmXZYZgZb� d� kVadg� Yd� Zfj^eVbZcid� hZ\jgd!� V� eZhhdV 
segura receberá novo equipamento de substituição equiva-
lente ou o valor correspondente sob a forma de indemnização 
bdcZi{g^V!� XVWZcYd� V� ZhXda]V� |� hZ\jgVYdgV#� 6� eZhhdV� hZ\jgV�
c�d�edYZ�Zm^\^g� ^cYZbc^oV��d�edg�eV\VbZcid�Yd�kVadg�bdcZ"
tário no caso de um sinistro.

3.  No caso de perda total, o equipamento avariado, incluindo os 
acessórios fornecidos, passa a ser propriedade da seguradora.

4.  O montante indemnizável por sinistro fica limitado, em todos os 
casos, ao preço de compra original (incluindo IVA).

*#� �Edg�gZ\gV!�V�eZhhdV�hZ\jgV���gZhedch{kZa�edg�[VoZg�jbV�X�e^V�YZ�
segurança dos seus dados antes de enviar o equipamento para 
reparação.

§ 4  O que deve fazer depois de celebrar o contrato ou durante 
a vigência do contrato, e como deve reagir quando ocorre 
um sinistro? (i.e.: quais são as suas obrigações?) Quais são 
as consequências se não cumprir estas obrigações?

1.  A pessoa segura é obrigada a fornecer, de forma verdadeira e 
XdbeaZiV!�idYV�V�̂ c[dgbV��d�ZmegZhhVbZciZ�Zm^\^YV�Z�d�bViZg^Va 
cZXZhh{g^d�|�XdcXajh�d�Yd�XdcigVid�YZ�hZ\jgd#

2.  Durante o período de cobertura pelo seguro, a pessoa segura 
manterá o equipamento seguro em boas condições operacio-
nais, tomando todas as precauções razoáveis para prevenir ou, 
pelo menos, minimizar o risco de danos ou perda.

(#� �HZ�d�Zfj^eVbZcid�[dg�YVc^[^XVYd�dj�YZhigj�Yd�YjgVciZ�V�k^\�cX^V�
do contrato de seguro, a pessoa segura é obrigada a comunicálo 
on-line, de imediato (ou o mais tardar 7 dias depois de tomar 
conhecimento do sinistro), ao nosso representante, fornecendo, 
quando necessário, o equipamento (incluindo quaisquer 
VXZhh�g^dh�Zm^hiZciZh�^cXajhdh�cd�}bW^id�YZ�ZcigZ\V�Yd�Zfj^eV-
bZcid�YVc^[^XVYd�!�YZ�bdYd�V�k^VW^a^oVg�d�hZj�ZmVbZ#

4.  Havendo cobertura relevante, qualquer dano causado por vanda- 
lismo ou sabotagem deve ser comunicado on-line, logo que o 
requerente tomar conhecimento do incidente. A polícia deve ser 
igualmente informada sem atraso, indicando nesse momento 
todos os pormenores da destruição ou danificação do equipa-
mento. Uma cópia do relatório policial deve ser enviada a nós ou 
ao nosso representante.

*#� �6� eZhhdV� hZ\jgV� �� dWg^\VYV� V� iZciVg�b^c^b^oVg� dh� h^c^higdh� d 
b{m^bd� edhh�kZa!� V� Ved^Vg"cdh!� dj� d� cdhhd� gZegZhZciVciZ!� cd�
apuramento do dano e na regularização do sinistro, fornecendo-
nos relatórios pormenorizados e verdadeiros do sinistro e notifi-
candonos todas as circunstâncias relevantes do acontecimento 
seguro (isto também pode ocorrer por escrito, quando solicitado). 
Dh�YdXjbZcidh�Zm^\^Ydh�YZkZb�hZg�[dgcZX^Ydh�^bZY^ViVbZciZ#�
Se forem incorridas despesas devido a informação incorreta ou 
errada e que, caso contrário, não teriam sido causadas se a infor-
bV��d�[dgcZX^YV�i^kZhhZ�h^Yd�XdggZiV!�V�6LE�gZhZgkVhZ�d�Y^gZ^id�
YZ�Zm^\^g�d�eV\VbZcid�YZ�iV^h�YZheZhVh#

6.  Se a pessoa violar dolosamente quaisquer obrigações mencio-
cVYVh� cdh� c�bZgdh� &� V� *!� V� hZ\jgVYdgV� [^XVg{� YZhdcZgVYd� YZ�
fornecer indemnização.

� �HZ�V�dWg^\V��d� [dg�k^daVYV�edg�cZ\a^\�cX^V�\gVkZ!�V�hZ\jgVYdgV�
pode reduzir a indemnização paga tomando em consideração 
d� \gVj� YZ� XjaeVW^a^YVYZ#� 8VWZ� |� eZhhdV� hZ\jgV� XdbegdkVg� V 
Vjh�cX^V�YZ�cZ\a^\�cX^V�\gVkZ#
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� �8dcijYd!�ZmXZid�cd�XVhd�YZ�̂ cXjbeg^bZcid�[gVjYjaZcid�YVh�dWg^" 
gações, a seguradora é obrigada a prestar indemnização, sempre 
que a pessoa segura possa comprovar que o incumprimento da 
dWg^\V��d� c�d� iZb� fjVafjZg� gZaV��d� XVjhVa� Xdb� V� dXdgg�cX^V�
ou a descoberta do acontecimento seguro, nem está na origem 
da determinação ou do âmbito da obrigação de indemnizar. 
HZ!�V�hZ\j^g�|�dXdgg�cX^V�YZ�jb�VXdciZX^bZcid�hZ\jgd!�V�eZhhdV 
hZ\jgV�YZ^mVg�YZ�Xjbeg^g�Vh�hjVh�dWg^\V��Zh�YZ�[dgcZXZg�^c[dg-
mação e assistir no esclarecimento das circunstâncias, a segu-
gVYdgV� hZg{� eZcVh� ZmdcZgVYV!� XdbeaZiV� dj� eVgX^VabZciZ!� Yd�
seu dever de prestar indemnização, se ela, ou os seus represen-
iVciZh!�i^kZg�^c[dgbVYd�V�eZhhdV�hZ\jgV�YZhhV�XdchZfj�cX^V!�edg�
escrito, por meio de comunicação separada.

§ 5  Vencimento do prémio; consequências de pagamento 
atrasado ou falta de pagamento

O prémio único vence imediatamente no momento da conclusão 
do contrato e será cobrado pela simplesurance GmbH por conta 
YV�6LE#�D�eg�b^d�Yd�hZ\jgd�^cXaj^�V�iVmV�YZ�hZ\jgd�egZk^hiV�cV�aZ^#�
O prémio de seguro baseia-se no preço do equipamento aplicável, 
especificado no pedido (preço de compra completo, não subven-
X^dcVYd�#�8dchZfj�cX^Vh�YZ�jb�eV\VbZcid�VigVhVYd�dj�YV�[VaiV�YZ�
pagamento do prémio único:
�� �HZ�d�eg�b^d� ^c^X^Va�dj��c^Xd�c�d� [dg�eV\d�cd�egVod�egZk^hid!�V�

simplesurance GmbH pode – enquanto o pagamento perma-
necer pendente – resolver o contrato, a menos que a pessoa 
segura não seja responsável pela falta de pagamento.

�� �HZ�d�eg�b^d�^c^X^Va�dj��c^Xd�c�d�i^kZg�h^Yd�eV\d�cd�bdbZcid�Zb�
fjZ�jb�h^c^higd�hZ\jgd�dXdggZj!�V�6LE�c�d���dWg^\VYV�V�egZhiVg�
indemnização, a menos que a pessoa segura não seja respon-
sável pela falta de pagamento.

§ 6 Início e fim da cobertura de seguro
1.  O contrato será concluído no momento da venda através do site 

on-line local da simplesurance GmbH ou através do site operado 
pela loja do seu concessionário. A garantia do seguro começa 
na data especificada nos documentos de seguro que a simple-
surance GmbH lhe enviará por e-mail, logo que o prémio do 
seguro tiver sido pago.

2.  A garantia do seguro terminará automaticamente depois de 
YZXdgg^Yd� jb� egVod� YZ� &'� bZhZh!� hZb� Vk^hd� eg�k^d!� ZmXZid 
quando um acontecimento seguro especificado no n.º 2 da cláusula 
3ª já ocorreu (perda total). A data do fim de seguro consta dos 
documentos que lhe foram enviados pela simplesurance GmbH 
por e-mail.

3.  Uma renovação da garantia do seguro é possível até uma dura-
ção total de 24 meses, desde que o pedido de renovação seja 
VegZhZciVYd� Xdb� V� VciZXZY�cX^V� hj[^X^ZciZ#� 6� h^beaZhjgVcXZ�
GmbH informará a pessoa segura da possibilidade de renovar a 
\VgVci^V�YZ�hZ\jgd!�Xdb�VciZXZY�cX^V�hj[^X^ZciZ�Vd�i�gb^cd�Yd�
egVod�YZ�k^\�cX^V#

)#� �8VYV� eVgiZ� XdcigVijVa� edYZ� gZhdakZg� d� XdcigVid� V� hZ\j^g� |�
dXdgg�cX^V�YZ�jb�VXdciZX^bZcid�hZ\jgd�edg�Vk^hd�Zb^i^Yd�YZc-
igd�YZ�jb�egVod�YZ�jb�b�h�XdciVYd�V�eVgi^g�YV�XdcXajh�d�YVh�
cZ\dX^V��Zh� gZaVi^kVh�|� gZ\jaVg^oV��d�Yd�h^c^higd#�D�eZg�dYd�YZ�
eg�"Vk^hd�eVgV�V�hZ\jgVYdgV���YZ�jb�b�h#�6�eZhhdV�hZ\jgV�c�d�

pode notificar a seguradora da resolução do contrato depois de 
Zme^gVYd�d�egVod�YZ�k^\�cX^V�Yd�egZhZciZ�hZ\jgd#�CZhiZh�XVhdh!�V�
seguradora pode reter a parte proporcional do prémio que cor-
responde ao período em que foi concedida cobertura de seguro.

§ 7 Montante seguro
O montante seguro corresponde ao preço de compra não subven-
cionado (incluindo o IVA) pago pelo equipamento especificado no 
XZgi^[^XVYd�YZ�hZ\jgd#�HZ!�YjgVciZ�d�ZmVbZ�Ydh�YdXjbZcidh�dj�Yd�
Zfj^eVbZcid!�e#�Zm#!�fjVcYd�dXdggZ�jb�h^c^higd!�V�hZ\jgVYdgV�k^Zg�
a verificar que o equipamento seguro foi registado com montante 
seguro incorreto devido a informação errada fornecida no mo-
mento da conclusão do contrato, o equipamento será reatribuído, 
edhiZg^dgbZciZ!� |� XViZ\dg^V� XdggZiV!� eZad� fjZ� hZg{� XdWgVYV� iVmV�
YZ�VYb^c^higV��d�YZ�:JG�&%!%%��eVgV�V� iVmV�YZ�VYb^c^higV��d�Zb 
djigVh�bdZYVh!� kZg� d�6cZmd�#�CZhiZ� XVhd!� d� eg�b^d� hZg{� V_jhiVYd�
com efeito retrospetivo, contado a partir do início do contrato. O 
Y^hedhid�cd�Vgi^\d�,*°�YV�AZ^�VaZb��gZaVi^kV�Vdh�XdcigVidh�YZ�hZ\jgd�
(VVG) não se aplicará.
HZ�d�ZmVbZ�gZhjaiVg�Zb�fjZ�d�Zfj^eVbZcid�c�d�edYZ�hZg�hZ\jgVYd�
no âmbito da apólice simplesurance protection plan premium, o 
contrato será declarado nulo e sem efeito, sendo tratado como se 
cjcXV�i^kZhhZ�Zm^hi^Yd#�IdYdh�dh�eg�b^dh�eV\dh�Vi��ZhhV�YViV�hZg�d�
reembolsados.

§ 8 Modalidades de comunicação
As comunicações trocadas com a simplesurance GmbH ocorrem 
ZmXajh^kVbZciZ�edg�Z"bV^a�dj�VigVk�h�Yd�edgiVa�dc"a^cZ�adXVa��eVgV�
bV^h�^c[dgbV��d!�kZg�d�6cZmd�#�6�igVchb^hh�d�YZ�YVYdh�edg�Z"bV^ah�
codificados pode implicar riscos de segurança consideráveis, tais 
como a divulgação de dados devido a acesso não autorizado por 
terceiros, perda de dados, transmissão de vírus, transmissão de 
Zggdh!�ZiX#�D�Xa^ZciZ���d��c^Xd�gZhedch{kZa�eZaV�XdcY^��d�YV�hjV�XV^mV�
YZ�ZcigVYV�YZ�Z"bV^ah#�6�XV^mV�YZ�ZcigVYV�YZ�Z"bV^ah!�Zb�eVgi^XjaVg!�
tem de ser capaz de receber, a qualquer altura, documentos com 
VcZmdh� Xdb�jb� kdajbZ�YZ� Vi�� *�B7!� Zk^iVcYd� fjZ� V� XdggZhedc"
Y�cX^V�YV�h^beaZhjgVcXZ�<bW=�hZ_V�[^aigVYV�eVgV�V�eVhiV�YZ�×heVbÆ#

§ 9  O que se deve respeitar se o equipamento seguro for 
devolvido, trocado, entregue a outra pessoa ou vendido?

1.  Se a pessoa segura pretender resolver o contrato de contrato 
relativo ao equipamento seguro, no âmbito da garantia prevista 
por lei, será possível terminar a cobertura por simplesurance 
protection plan premium, sendolhe reembolsada a parte não 
usada do prémio (a data vinculativa corresponde ao dia em que o 
Z"bV^a�ZcigV�cV�cdhhV�XV^mV�YZ�XdggZ^d!�dj�cV�Yd�cdhhd�gZegZhZc" 
tante). Em alternativa, a pessoa segura pode optar por – com o 
consentimento da simplesurance GmbH – transferir o período não 
usado da cobertura de seguro para um novo contrato de seguro.

2.  Quando o equipamento é substituído por um equipamento 
novo, de tipo semelhante, durante a validade da garantia pre-
vista na lei, a cobertura garantida pela apólice simplesurance 
protection plan premium será transferida para o novo equipa-
bZcid#� EVgV� gZ^k^cY^XVg� fjVafjZg� ^cYZbc^oV��d� bdcZi{g^V!�
etc., a pessoa segura é obrigada a apresentar os comprovativos 
correspondentes (nota de entrega, prova da troca, etc.).

3.  Como a apólice simplesurance protection plan premium está 
relacionada com o equipamento seguro, a garantia de seguro 
eZgbVcZXZg{�YjgVciZ�V�k^\�cX^V�Yd�XdcigVid!�bZhbd�fjVcYd�d�
equipamento é entregue ou vendido a outra pessoa, desde que 
o comprador reconheça os direitos e obrigações estipulados nos 
termos da apólice simplesurance protection plan premium e a 
simplesurance GmbH seja notificada, por escrito, da mudança 
da pessoa segura. O vendedor e o comprador são conjunta-
mente responsáveis pelo prémio aplicável ao período de seguro 
Vi��|�YViV�Zb�fjZ�d�XdbegVYdg�VYZg^j�Vd�XdcigVid#�9Zcigd�YZ�jb�
b�h�XdciVYd�V�eVgi^g�YV�XdbegV�Yd�Zfj^eVbZcid�hZ\jgd!�d�Xdb-
prador pode resolver o contrato de seguro com efeito imediato. 
O direito de resolução caducará depois de decorrido esse prazo.

§ 10  Âmbito geográfico do seguro
O seguro produz efeitos em todo o mundo.

§ 11  O que acontece se a pessoa segura reivindicar 
indemnização contra terceiros?

1.  Em conformidade com as disposições legais, as indemnizações 
gZXaVbVYVh�XdcigV�iZgXZ^gdh�hZg�d�Vig^Wj�YVh�|�6LE�Vi��Vd�a^b^iZ�
do pagamento efetuado, desde que não constitua desvantagem 
para a pessoa segura.

'#� �FjVcYd� hda^X^iVYd� eZaV� 6LE!� V� eZhhdV� hZ\jgV� hZg{� dWg^\VYV� V�
Xdc[^gbVg!�edg�ZhXg^id!�ZhiV�igVch[Zg�cX^V�YZ�Y^gZ^idh#

(#� �Edhh�kZ^h�dWg^\V��Zh�YZ�^cYZbc^oVg�Vd�VWg^\d�YZ�djigdh�XdcigV-
idh�YZ�hZ\jgd�hjWhi^ij^g�d�d�YZkZg�YV�6LE�YZ�^ciZgk^g#

§ 12  Razões especiais que excluem a cobertura
1.  Todos os direitos garantidos pelo presente contrato serão conside- 

rados nulos e sem efeito, se a pessoa segura fizer declarações ou 
causar sinistro com dolo ou intensão fraudulenta. Se for identi-
[^XVYV� [gVjYZ� Xdb�WVhZ� Zb�YZX^h�d� _jY^X^Va� Xdb� [dg�V� ZmZXj"
tiva, revelando que teve lugar fraude ou tentativa de fraude, os 
seguintes critérios da 1ª frase serão considerados comprovados.

2.  Um sinistro seguro não está garantido por este seguro se tiver 
h^Yd�XVjhVYd�Xdb�Ydad#�HZ�d�h^c^higd�hZ\jgd�gZhjaiVg�YZ�cZ\a^\�c-
X^V� \gVkZ!� V� 6LE� edYZ� gZYjo^g� V� ^cYZbc^oV��d� V� eV\Vg!� cdh 
termos da presente apólice. O montante da redução dependerá 
Yd�\gVj�YZ�cZ\a^\�cX^V!�edYZcYd�gZhjaiVg�cV�eZgYV�YV�idiVa^YVYZ�
da garantia, quando aplicável.

§ 13 Alterações contratuais
Regra geral, quaisquer alterações das condições de seguro ou do 
certificado de seguro requerem o consentimento, por escrito, da 
6LE�dj�YV�h^beaZhjgVcXZ�<bW=#�C�d�Zm^hiZb�fjV^hfjZg�VXdgYdh�
kZgWV^h�dj�XdcZmdh#�:hiZh�hZg�d!�Zb�idYd�d�XVhd!�^ck{a^Ydh#

§ 14 Legislação aplicável e foro
1.  O presente contrato rege-se pela lei alemã, salvo convenção 

internacional em contrário.
2.  A pessoa segura pode escolher como foro competente o da 

comarca de Munique ou, em alternativa, o da comarca em que 
iZb� V� hjV� gZh^Y�cX^V� eZgbVcZciZ� dj� gZh^Y�cX^V� ]VW^ijVa� cd 
momento em que a ação é intentada.
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Appendix

País Portal de sinistros E-mail de atendimento ao cliente Telefone de atendimento ao cliente Taxa de administração

Bélgica be.simplesurance.de/claims care.be@simplesurance.de %-%%�&+*,( EUR 10,00

França lll#egdiZ\ZXa^X#[g$XaV^bh care@protegeclic.fr %-%%�.)-*'( EUR 10,00

Alemanha lll#hX]jio`a^X`#YZ$XaV^bh� XVgZ5hX]jio`a^X`#YZ %-%%�++--)*+ EUR 10,00

Itália lll#Xa^XXVh^Xjgd#^i$XaV^bh� care@cliccasicuro.it %-%%�*.*))- EUR 10,00

EV�hZh�7V^mdh lll#`a^`oZ`Zg#ca$XaV^bh� XVgZ5`a^`oZ`Zg#ca %-%%�++--)*% EUR 10,00

Edgij\Va pt.simplesurance.de/claims care.pt@simplesurance.de %-%%�,-%)'* EUR 10,00

Espanha es.simplesurance.de/claims care.es@simplesurance.de %.%%�-'%&'' EUR 10,00

Reino Unido j`#h^beaZhjgVcXZ#YZ$XaV^bh� XVgZ#j`5h^beaZhjgVcXZ#YZ %-%%�%-*)--(� <7E�-!%%
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