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Esta Ficha de Informação de Produto deve ser entregue ao cliente 
antes da celebração do contrato.

O objetivo da presente Ficha de Informação de Produto consiste 
em fornecerlhe uma visão geral sobre o contrato de seguro 
oferecido. Destinase apenas a ser utilizada como orientação e a 
assistilho na seleção da apólice de seguro mais adequada às suas 
necessidades. A informação e os detalhes aqui fornecidos não 
são exaustivos. O conteúdo vinculativo do contrato consta do 
certificado de seguro e dos Termos e Condições Gerais de Seguro 
anexos.

simplesurance protection plan premium 
para Honor 8

1. Que tipo de seguro oferecemos como seguradora?
Com a apólice simplesurance protection plan premium, pode obter 
cobertura de seguro para o „smartphone“ Honor 8, de  acordo com 
as condições de seguro inclusas.

2. O que está segurado?
A cobertura é válida para o equipamento especificado no certificado 
de seguro. Indemnizaremos o sinistro ou a destruição imprevisível, 
causado/a por
�� �Zggdh�YZ�deZgV��d0
�� �YVcd� XVjhVYd� eZaV� fjZYV� Yd� Zfj^eVbZcid� Vd� X]�d!� gjijgVh! 

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

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

�� �hVWdiV\Zb!�kVcYVa^hbd#

Indemnização em caso de uma possível reparação:
:b� XVhd� YZ� dXdgg�cX^V� YZ� jb� h^c^higd!� ^cYZbc^oVgZbdh� idYdh� dh�
custos necessários para a reparação do equipamento por uma 
empresa de reparação por nós encarregue (incluindo os custos 
com material incidental, mão de obra e transporte), ficando o valor 
indemnizado limitado ao preço de compra original (ver cláusula 3ª 
das AVB GSB-HUA FAR_VL E).

Indemnização paga no caso de perda total:
Caso não seja possível reparar o equipamento seguro (perda total), 
a parte segua receberá (quando aplicável) um equipamento novo 
ou o valor monetário correspondente.

:hiV� a^hiV� c�d� �� ZmVjhi^kV#� EVgV� d� kdajbZ� ZmVid� YZ� XdWZgijgV!� kZg�
as cláusulas 2ª e 3ª dos termos e condições para a apólice simple- 
hjgVcXZ� egdiZXi^dc� eaVc� egZb^jb#� EVgV� bV^h� ^c[dgbV��d� hdWgZ 
d� fjZ� YZkZ� [VoZg� Zb� XVhd� YZ� dXdgg�cX^V� YZ� h^c^higd!� XdchjaiZ� V 
cláusula 4ª das AVB GSB-HUA FAR_VL E.

3.  Quanto custa o prémio e quando deve ser pago?
A importância do prémio de seguro baseiase no preço de compra 
completo e não subvencionado do equipamento seguro.
O prémio de seguro é um prémio único pagável imediata e direta-
mente no momento da conclusão do contrato. O prémio, incluindo 
o imposto de seguro previsto na lei, é cobrado pela simplesurance 
GmbH por conta da seguradora.

Não sendo o prémio pago na data prevista, reservamo-nos o direito 
de resolver o contrato, ou podemos recusar o pagamento de indem-
nização.

EVgV�bV^h�^c[dgbV��d!�kZg�V�Xa{jhjaV�*¯�YVh�6K7�<H7"=J6�;6GTKA�:#

4. Que pagamentos de indemnização estão excluídos ?
Não podemos indemnizar todos os casos concebíveis. Determina-
Ydh�XVhdh!�edg�̂ hhd!�Zhi�d�ZmXaj�Ydh�YV�\VgVci^V�YZ�hZ\jgd#�6�hZ\j^ciZ 
a^hiV�Xdci�b�Vh�ZmXajh�Zh�fjZ�Xdch^YZgVbdh�bV^h�^bedgiVciZh/
�� YZ[Z^idh�YZ�bViZg^Va�Z�YZ�[VWg^Xd!
�� YZh\VhiZ�Z�ZckZa]ZX^bZcid�YZk^Yd�Vd�jhd�cdgbVa!
�� Vidh�Ydadhdh#

:hiV�a^hiV�c�d���XdcXajh^kV#�BV^h�ZmXajh�Zh�ZcXdcigVb"hZ�ZheZX^[^XV-
das nas nossas Condições Gerais de Seguro, ver o n.º 4 da cláusula 
2ª das AVB GSB-HUA FAR_VL E.

5.  Tem de se pagar alguma franquia quando ocorre um sinistro?
Não, quando ocorre um sinistro, não será paga qualquer franquia.

6.  Que obrigações devem ser respeitadas durante a vigência 
do contrato e na ocorrência de um sinistro, e quais as 
consequências do incumprimento das obrigações?

Durante o período de garantia do seguro, obrigase a manter o equi-
pamento seguro em boas condições operacionais, tomando todas 
as precauções razoáveis para prevenir ou, pelo menos, minimizar 
o risco de danos.

Quando ocorreu um sinistro, é obrigado a tomar medidas adequa-
das para minimizar o prejuízo. Se ocorrer um sinistro seguro, entre 
de imediato em contacto connosco ou com o nosso representante 
�eVgV�bV^h�̂ c[dgbV��d!�kZg�d�6cZmd�|h�8dcY^��Zh�<ZgV^h�YZ�HZ\jgd�#
EVgV�gZXdggZg�|�\VgVci^V�Yd�hZ\jgd�cd�XVhd�YZ�dXdgg�cX^V�YZ�fjVa-
quer dano no equipamento seguro, deve enviar o equipamento 
sinistrado, juntamente com o talão comprovativo da compra e o 
XZgi^[^XVYd�YZ�hZ\jgd!�|�ZbegZhV�edg�c�h�YZh^\cVYV!�^bZY^ViVbZciZ�
V� hZ\j^g� |� dXdgg�cX^V� Yd� h^c^higd#� Dh� Xjhidh� YZ� igVchedgiZ� hZg�d 
suportados. É obrigado a seguir as nossas instruções e as do nosso 
gZegZhZciVciZ�Z�V�iZciVg�b^c^b^oVg!�d�b{m^bd�edhh�kZa!�d�egZ_j�od#
;V�V�^bZY^ViVbZciZ�jb�gZaVi�g^d�YV�dXdgg�cX^V�cV�eda�X^V!�cd�XVhd�
de sabotagem e vandalismo.

Respeite cuidadosamente as obrigações aqui descritas. Qualquer 
^cXjbeg^bZcid�Ydadhd�YVh�dWg^\V��Zh�Vfj^�ZhiVWZaZX^YVh�ZmdcZgV"
nos da nossa obrigação de pagar indemnização.  Se a obrigação for 
k^daVYV�edg�cZ\a^\�cX^V�\gVkZ!�edYZbdh�gZYjo^g�d�bdciVciZ�^cYZb-
nizável em conformidade com o grau de culpabilidade. Cabelhe 
XdbegdkVg�V�Vjh�cX^V�YZ�cZ\a^\�cX^V�\gVkZ#
Os nossos deveres no momento da celebração do contrato, durante 
V�k^\�cX^V�Yd�XdcigVid�Z�cV�dXdgg�cX^V�YZ�jb�h^c^higd�ZcXdcigVb-
hZ�YZhXg^idh�Zb�edgbZcdg�cV�Xa{jhjaV�*¯�YVh�8dcY^��Zh�<ZgV^h�YZ 
HZ\jgd!�Vea^X{kZ^h�|�Ve�a^XZ�h^beaZhjgVcXZ�egdiZXi^dc�eaVc�egZb^jb#

7.  Por quanto tempo permanece válido este contrato e como 
posso terminálo?

O contrato será concluído no momento da venda através do site 
online local da simplesurance GmbH ou através do site operado 
pela loja do seu concessionário.
A garantia do seguro começa na data especificada nos documentos 
do seguro que a simplesurance GmbH lhe envia por e-mail.
A garantia do seguro termina automaticamente depois de decorri-
do o prazo contratual de 12 meses, sem aviso prévio. A data do fim 
de seguro consta dos documentos de seguro enviados pela simple-
surance GmbH. A apólice simple-surance protection plan premium 
também terminará quando se tiver pago a indemnização especifi-
cada no n.º 2 da cláusula 3ª das AVB GSB-HUA FAR_VL E (no caso 
YZ� eZgYV� idiVa!� gZeVgV��d� ZXdcdb^XV"bZciZ� ^ck^{kZa�#� EVgV� bV^h�
informação, ver a cláusula 6ª das AVB GSB-HUA FAR_VL E.
Uma renovação da garantia do seguro é possível até uma duração 
total de 24 meses, desde que o pedido de renovação seja apresen-
iVYd�Xdb�V�VciZXZY�cX^V�hj[^X^ZciZ#�6�h^beaZhjgVcXZ�<bW=�^c[dg-
mará a pessoa segura da possibilidade de renovar a garantia de se-
\jgd!�Xdb�VciZXZY�cX^V�hj[^X^ZciZ�Vd�i�gb^cd�Yd�egVod�YZ�k^\�cX^V#

8. Como pode terminar o seu contrato de seguro?
Ambas as partes, em caso de sinistro, podem resolver o contrato 
em conformidade com os termos do contrato especificado no n.º 7 
YV�egZhZciZ�;^X]V�YZ�>c[dgbV��d�YZ�EgdYjid#�D�Vk^hd�YZ�gZhdaj��d�
Yd�XdcigVid�VeZcVh�edYZ�hZg�Zb^i^Yd�YZcigd�YZ�jb�b�h�XdciVYd�
V�eVgi^g�YV�XdcXajh�d�YVh�cZ\dX^V��Zh�gZaVi^kVh�|�gZ\jaVg^oV��d�Yd�
sinistro.

9. Legislação aplicável e foro
O presente contrato rege-se pela lei alemã, salvo convenção inter-
nacional em contrário. Em caso de litígio emergente deste contrato 
de seguro, fica estabelecido que o foro competente para ações 
intentadas pelo titular do seguro e pela pessoa segura é o da comarca 
Zb�fjZ�V�ZbegZhV�dj�V�hjV�hjXjghVa� i�b�bdgVYV� gZ\^hiVYV#�HZ�d�
titular da apólice ou a pessoa segura for pessoa natural, as ações 
podem ser instauradas também perante o foro competente da 
comarca em que o titular da apólice ou a pessoa segura tiverem 
V� hjV� gZh^Y�cX^V� cd�bdbZcid� Zb�fjZ� V� V��d� �� ^ciZciVYV� dj!� cV�
Vjh�cX^V� YZ� gZh^Y�cX^V!� d� YV� XdbVgXV� dcYZ� i�b� V� hjV� gZh^Y�cX^V�
habitual.

Ficha de Informação de Produto sobre simplesurance protection plan premium 
para Honor 8
A apólice simplesurance protection plan premium indemnizará os seus custos de reparação do equipamento especificado no talão comprovativo da compra. A cobertura de seguro pode ser obtida juntamente com 
jb�×hbVgie]dcZÆ�YV�=dcdg�-!�fjZ�c�d�YZkZ�iZg�bV^h�YZ�(�bZhZh#�CV�dXdgg�cX^V�YZ�jb�h^c^higd�hZ\jgVYd!�dh�Xjhidh�hZg�d�gZZbWdahVYdh�cV�[dgbV�YZ�hjWhi^ij^��d!�cd�kVadg�Ydh�Xjhidh�YV�gZeVgV��d�Yd�Zfj^eVbZcid�
danificado e, no caso de perda total, a seguradora fornecer-lhe-á um novo equipamento de substituição equivalente ou pagará o valor monetário correspondente.
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Informação geral em caso de sinistro
1. Condições:
A apólice simplesurance protection plan premium é válida indepen-
dentemente de qualquer garantia precedente ou aplicável do fabri-
cante. Esta disposição está sujeita ao envio do equipamento danifi- 
XVYd�Vd�cdhhd�gZegZhZciVciZ��eVgV�bV^h�^c[dgbV��d!�kZg�d�6cZmd�#�
Obrigase ainda a fazer acompanhar o equipamento danificado do 
certificado e do talão comprovativo da compra.

2. Impresso de notificação
O formulário de notificação de sinistro coberto pela apólice simple-
surance protection plan premium deve ser preenchido on-line e 
^begZhhd�eVgV� XVYV� h^c^higd� �eVgV�bV^h� ^c[dgbV��d!� kZg�d�6cZmd�#�
A forma como ocorreu o sinistro deve ser descrita no impresso, por 
palavras próprias, assinandose a seguir o formulário.

3. Receção da notificação
A notificação será entregue a nós ou ao nosso representante. A 
notificação é verificada e avaliada dentro de um período de tempo 
gVod{kZa#�C�d�Zm^hiZ�d�Y^gZ^id� V� gZeVgV��d� ^bZY^ViV�cZb�V� hjWhi^-
tuição imediata do equipamento coberto pela garantia, nem a um 
equipamento alugado.

4. Regularização do sinistro
Se tiver confirmado as nossas obrigações nos termos da apólice de 
seguro, o equipamento será reparado ou, no caso de perda total, 
substituído por um equipamento equivalente, ou o valor será 
reembolsado. Todos os custos decorrentes de dano não seguro ou 
despesas não cobertas pelo seguro serão pagos diretamente ao 
nosso representante.

5. Confirmações emitidas pelas entidades públicas
:b� idYdh� XVhdh�fjZ�Zm^_Vb�V��d�edg�eVgiZ�YZ� Zci^YVYZh�e�Wa^XVh 
�e#�Zm#/�cd�XVhd�YZ� ^cX�cY^d!�XVi{higd[Z�cVijgVa!�ZiX#�!���dWg^\VYd�V�
apresentar as confirmações oficiais relevantes.
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Ficha de Informação ao Cliente emitida pela AWP P&C S.A., Sucursal para a Alemanha
As seguintes secções contêm informação mais pormenorizada 
sobre a sua apólice de seguro selecionada.

1. Quem é a sua seguradora?

6LE�E�8�H#6#
Sucursal para a Alemanha
Bahnhofstrasse 16
9�"�-*+%.�6hX]]Z^b��eg�m^bd�YZ�Bjc^fjZ�

9^gZidg�ZmZXji^kd/�DaV[�C^c`
Ig^WjcVa�YZ�gZ\^hid/�Bjc^fjZ�=G7�)+%*
C>E8/�9:�&'.',)*'-
C#°�Yd�^bedhid�YZ�hZ\jgd/�.&&+�-%'%%&.&

6LE�E�8�H#6#
Sociedade anónima sob a legislação francesa
Sede registada: Saint-Ouen (França)
GZ\^hid�XdbZgX^Va/�G#8#H#�7dW^\cn�*&.�).%�%-%
Conselho de administração: Rémi Grenier (presidente), Ulrich Delius, 
Fabio de Ferrari, Ulf Lange, Claudius Leibfritz, Sylvie Ouziel, Lidia 
Aj`V"Ad\cdc�

Somos uma empresa de seguro do ramo não vida.

2. Contactos adicionais:
O titular da apólice do contrato de seguro de grupo é
h^beaZhjgVcXZ�<bW=!�6b�@VgahWVY�&+!�9"&%,-*�7Zga^c!�6aZbVc]V!�
representada pelos diretores Robin von Hein, Joachim von Bonin e 
Manuel Kester.
IZaZ[dcZ/�  ).��%�(%�+--�(&+�(%&
E-mail:  info@simplesurance-group.com

Registo comercial: Tribunal da Comarca de Berlin-Charlottenburg,
Registo n.º HRB 142163 B

A simplesurance GmbH foi encarregue pela seguradora com o 
processamento de sinistros.

3.  Instruções para revogação
EdYZg{� Ä� cjb� egVod� YZ� &)� Y^Vh� Z� hZb� fjVafjZg� dWg^\V��d� YZ�
VegZhZciVg� gVo�Zh� Ä� gZhdakZg� d� XdcigVid!� edg� ZhXg^id� �e#� Zm#/� edg�
XVgiV!�[Vm!�Z"bV^a�#� �D�egVod�XdbZ�V�ad\d�fjZ�gZXZWZg�d�egZhZc-
te certificado, os termos e as condições contratuais, incluindo 
as Condições Gerais de Seguro para a sua cobertura de seguro, 
a informação adicional de acordo com o artigo 7º (1) e (2) da 
Lei alemã relativa aos contratos de seguro (VVG), em conjugação 
Xdb�dh�Vgi^\dh�&°�V�)°�Yd�GZ\jaVbZcid�VaZb�d� gZaVi^kd�|h�dW-
rigações de informação para contratos de seguro (VVG-InfoV), 
como também o presente aviso legal, mas não antes de cum-
prirmos os nossos deveres estipulados na frase 1 do artigo 312º-I 
(1) do Código Civil alemão (BGB), em conjugação com o artigo 
246º-C da Lei de introdução ao código civil alemão (EGBGB). 
O período de resolução é considerado cumprido se o aviso de 
resolução for enviado dentro do prazo especificado.
D�Vk^hd�YZ� gZhdaj��d�YZkZ�hZg�Y^g^\^Yd�|/� h^beaZhjgVcXZ�<bW=!�
6b�@VgahWVY�&+!�9"&%,-*�7Zga^c!�6aZbVc]V#
HZ� deiVg� edg� igVchb^i^g� d� Vk^hd� YZ� gZhdaj��d� edg� [Vm� dj� Z"bV^a!�
fjZ^gV�Zck^Vg�d�[Vm�eVgV/
 �).�(%"+--�(&+�)..!�dj�jb�Z"bV^a�eVgV/�kZg�d�6cZmd#

Consequências da resolução:
No caso de a apólice ser resolvida, a cobertura do seguro terminará 
e reembolsaremos a quota-parte do prémio correspondente ao 
eZg�dYd�fjZ�hZ�hZ\jZ�|�gZXZ��d�Yd�Vk^hd�YZ�gZhdaj��d!�YZhYZ�fjZ�
tenha concordado em que a cobertura começará antes de o período 
YZ� gZhdaj��d� Zme^gVg#� CZhiZ� XVhd!� edYZbdh� gZiZg� V� fjdiV"eVgiZ�
Yd�eg�b^d�fjZ�XdggZhedcYZ�Vd�eZg�dYd�YZ� iZbed�XdciVYd�Vi��|�
receção do aviso de resolução. O montante, neste caso, é calculado 
„pro rata“, com base no número de dias. Os montantes reembo-
lsáveis são pagos de imediato, mas o mais tardar num prazo de 
30 dias, contados a partir da receção do aviso. Se o seguro não 
tiver começado antes do fim do período de resolução, o aviso de 
resolução terá por efeito o reembolso dos pagamentos recebidos, 
hZb�fjZ�YV��YZXdggV�fjVafjZg�WZcZ[�X^d��e#�Zm#/�_jgdh�#

Notas especiais:
O seu direito de resolver será considerado nulo e sem efeito, se o 
contrato já tiver sido cumprido, na íntegra, por ambas as partes, 
Zb�Xdc[dgb^YVYZ�Xdb�d�hZj�YZhZ_d�ZmegZhhd!�Z�hZ�^hhd�i^kZg�dXdg-
g^Yd�VciZh�YZ�ZmZgXZg�d�hZj�Y^gZ^id�YZ�gZhdaj��d#

4. Nota sobre reclamações:
w�cdhhd�dW_Zi^kd�d[ZgZXZga]Z�hZgk^�dh�YZ�eg^bZ^gV�XaVhhZ#�EVgV�c�h! 
é também fundamental levar a sério as suas preocupações. Se, 
alguma vez, não estiver completamente satisfeito com os nossos 
produtos ou serviços, não hesite em informarnos.

Em caso de reclamação relacionada com qualquer segmento da 
indústria de seguros,  também pode contactar a Autoridade Federal 
Alemã de Supervisão Financeira (BaFin), Graurheindorfer Strasse 
&%-!�9"*(&&,�7dcc!�6aZbVc]V��lll#WV[^c#YZ�#

Resolução de litígios on-line:
IVbW�b�\dhiVg�Vbdh�YZ�X]VbVg�V�ViZc��d�eVgV�d�hZgk^�d�ZmigV_j-
Y^X^Va�eVgV�gZhdaj��d�YZ�a^i�\^dh�dc"a^cZ#�EVgV�ZhiZ�Z[Z^id!�V�8db^hh�d�
da UE estabeleceu uma plataforma on-line que poderá encontrar 
VigVk�h�Yd�hZ\j^ciZ�a^c`/�]iie/$$ZX#ZjgdeV#Zj$XdchjbZgh$dYg$

5.  Aviso relativo ao direito de se opor a comunicações para 
fins de publicação, pesquisa de marcado e sondagens de 
opinião:

C�h!� cV�6LE�E�8�H#6#� Z� cV� h^beaZhjgVcXZ�<bW=!� VgbVoZcVbdh�
e usamos os seus dados em conformidade com a legislação, para 
o propósito de publicação, pesquisas de mercado e sondagens de 
opinião. Tem o direito a oporse, a qualquer altura e com efeito no 
futuro, a que os seus dados sejam usados para esse fim.

6.  Proteção de dados:
:b�Xdc[dgb^YVYZ�Xdb�Vh�Y^hedh^��Zh�YV�AZ^�[ZYZgVa�gZaVi^kV�|�egd-
teção de dados (BDSG), chamamos, pela presente, atenção para 
que, em caso de reclamar um sinistro, recolheremos e processare-
bdh�dh�hZjh�YVYdh�eZhhdV^h!�cV�ZmiZch�d�cZXZhh{g^V�eVgV�Xjbeg^g�
o presente contrato de seguro. No caso de um sinistro, os dados 
pessoais que indicou na sua notificação de sinistro podem ser trans-
mitidos para a simplesurance GmbH e o seu representante, como 
iVbW�b�eVgV�V�6LE�E�8�H#6#!�Xdbd�edgiVYdg�Yd�g^hXd!�eVgV�[^ch�YZ�
regularização do sinistro. A morada dos diferentes destinatários dos 
dados podem ser fornecidos a pedido.
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