
Âmbito do risco

O contrato de seguro garante a disponibilização
de serviços de prevenção de riscos de segu-
rança da informação e assistência técnica ao
Segurado, o pagamento e ressarcimento dos
gastos e dos custos relativos a investigação
suportada pelo próprio Segurado, à sua defesa
jurídica, e ainda a responsabilidade civil perante
terceiros que, ao abrigo da lei civil seja decor-
rente de um sinistro coberto pela apólice e impu-
tável ao Segurado.

Quando seja expressamente mencionado nas
Condições Particulares, o Segurador pode ainda
garantir, mediante o pagamento de um prémio
adicional, a cobertura complementar de Perdas
de Exploração, por interrupção da atividade do
Segurado.

Coberturas

As coberturas constantes do seguro de Respon-
sabilidade Civil Cyber Risks estão incluídas na
Apólice de acordo com a escolha do Tomador do
Seguro e encontram-se descritas nas respetivas
Condições particulares.

O contrato tem por objeto as seguintes cober -
turas: 

• Prevenção e assistência
• Danos do Segurado
• Responsabilidade Civil
• Cobertura complementar de Perdas de Explo-
ração

Exclusões e limitações de cobertura

Ficam excluídos de todas as coberturas deste
seguro: 

a) os danos decorrentes de atos ou omissões
dolosas do Segurado ou de pessoas por
quem este seja civilmente responsável;

b) os danos decorrentes de guerra, greve, lock -
outs, tumultos, comoções civis, sabotagem,
pirataria aérea, atos de vandalismo, insurrei-
ções civis ou militares ou decisões de auto -
ridades ou de forças usurpando a autori -
dade, assaltos e sequestros, bem como de
qualquer acidente causado por equipamento
de guerra; 

c) os danos resultantes de terrorismo;
d) os danos causados aos acionistas, sócios,

administradores, gerentes e outros legais
representantes da pessoa coletiva cuja res-
ponsabilidade se garanta;

e) os danos causados ao Segurado, ao seu côn-
juge ou pessoa que com ele viva em união de
facto seus ascendentes e descendentes ou
pessoas que com aquele coabitem ou vivam
a seu cargo; 

f) os danos decorrentes de responsabilidade
criminal ou contraordenacional, nomeada-
mente as multas, custas ou outras despesas
provenientes do respetivo procedimento cri-
minal ou contraordenacional; 

g) os danos consubstanciados em fianças ou
cauções prestadas e respetivas despesas e
encargos destes resultantes;

h) os atrasos ou incumprimento da efetivação de
trabalhos ou serviços; 

i) as perdas indiretas de qualquer natureza, lu-
cros cessantes e paralisações; 

j) as indemnizações fixadas a título de danos
punitivos, danos resultantes de atos de vin-
gança, danos exemplares e outros desta
natureza;

k) os danos resultantes de furto ou roubo prati-
cado por qualquer das pessoas referidas nas
alíneas a), d) e e) desta cláusula sem pre-
juízo do previsto na alínea q) deste ponto; 
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l) as ofensas que tenham origem em dados
que não estejam guardados e sob custódia
do Segurado, nomeadamente em serviços
de cloud computing ou dados e páginas web
alojados em servidores de terceiros que não
do Segurado (serviços de hosting); 

m) os incumprimentos da legislação de proteção
de dados que não se consubstancie na mera
perda de informação ou violação do dever
de guarda e tratamento previstos e definidos
na lei; 

n) as ofensas que tenham origem em emails,
em fóruns ou outro tipo de publicação que
não esteja definida como sendo um meio
corporativo do Segurado; 

o) as falhas no abastecimento de energia elé-
trica, de abastecimento de dados ou outro
tipo de ataques contra os sistemas do Segu-
rado;

p) as violações do dever de sigilo profissional;
q) a prestação de serviços relativos a sistemas,

equipamentos, dispositivos e informações de
uso pessoal do Segurado e dos seus colabo-
radores; 

r) os custos que não sejam consequência de
um risco seguro, nomeadamente as perdas
de informação ou falhas de funcionamento
dos sistemas informáticos que não estiverem
associados a um risco seguro; 

s) os danos ou gastos derivados de programas
utilizados pelo Segurado sem dispor das
licenças necessárias para o efeito e em
vigor; 

t) os custos derivados da violação de direitos
de propriedade intelectual, patentes, royal-
ties, copyright, trademark ou direitos de
autor; 

u) os pagamentos realizados pelo Segurado em
caso de sequestro ou extorsão dos seus dis-
positivos; 

v) os pagamentos de coimas e sanções, fi-
cando contudo abrangidos os custos de ges-
tão e defesa perante a CNPD com exceção
de qualquer possível sanção pecuniária apli-
cada ao Segurado; 

w) a perda de rendimentos do Segurado por
paralisações da atividade, exceto se contra-
tada a cobertura complementar de perdas de
exploração; 

x) os danos materiais ou corporais causados
a terceiros por falta de funcionamento de
sistemas informáticos do Segurado, assim
como qualquer outro tipo de dano pessoal,
material e prejuízos como consequência
derivada dos mesmos; 

y) os custos do Segurado para recuperar ou
recriar dados perdidos, quando não tenha
sido possível restaurar os mesmos; 

z) as reclamações baseadas em incumprimen-
tos de condições ou penalizações estabele-
cidas contratualmente; 

aa) as reclamações baseadas em qualquer
circunstância conhecida pelo Segurado e
anterior à data de contratação da presente
apólice de seguro; 

ab) qualquer tipo de perda para o Segurado
decorrente de transferência fraudulenta de
fundos ou ativos monetários; 

ac) o reembolso de serviços informáticos contra-
tados pelo Segurado para a gestão de um
sinistro coberto pela presente apólice; 

ad) os custos de aquisição de novos ativos infor-
máticos por parte do Segurado; 

ae) todo e qualquer tipo de pagamento ou in-
demnização ao abrigo de responsabilidades
criminais do Segurado.

Na cobertura de Prevenção e Assistência ex-
cluem-se ainda:

a) As atualizações ou instalações adicionais de
software;

b) A gestão ou atualizações de software utili-
zado pelo Segurado sem contar com as licen-
ças necessárias em vigor; 

c) As atualizações que tecnicamente não pos-
sam ser feitas por assistência à distância pelo
Segurador ou pelo seu prestador de assistên-
cia informático externo;

d) Os danos ou gastos derivados de programas
utilizados pelo Segurado sem dispor das
licenças necessárias em vigor;

e) A prestação de serviços relativos a sistemas,
equipamentos, dispositivos e informações de
uso pessoal do Segurado e dos seus colabo-
radores.

O Segurador não será responsável por garantir
qualquer cobertura, efetuar qualquer pagamento
de sinistro ou prestar qualquer outro benefício
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objeto do presente contrato de seguro na medida
em que a garantia dessa cobertura, esse paga-
mento, a regularização desse sinistro ou a pres-
tação desse benefício exponham o Segurador a
qualquer sanção, proibição ou restrição impostas
por resolução das Nações Unidas ou impostas
por sanções, Leis ou regulamentos comerciais
ou económicos da União Europeia, Reino Unido
ou Estados Unidos da América.

Declaração inicial do risco

O Tomador do Seguro e o Segurado estão obri-
gados, antes da celebração do contrato, a decla-
rar com exatidão todas as circunstâncias que
conheçam e razoavelmente devam ter por signi-
ficativas para a apreciação do risco pelo Segura-
dor. Esta obrigação é igualmente aplicável a
circunstâncias cuja menção não seja solicitada
em questionário eventualmente fornecido pelo
Segurador para o efeito.

Omissões ou inexatidões dolosas

Em caso de incumprimento doloso do dever refe-
rido na declaração inicial do risco, o contrato
é anulável mediante declaração enviada pelo
Segurador ao Tomador do Seguro.

Não tendo ocorrido sinistro, a declaração referida
no parágrafo anterior deve ser enviada no prazo
de 3 meses a contar do conhecimento daquele
incumprimento. O Segurador não está obrigado
a cobrir o sinistro que ocorra antes de ter tido
conhecimento do incumprimento doloso ou no
decurso do prazo previsto no parágrafo anterior,
seguindo-se o regime geral da anulabilidade. O
Segurador tem direito ao prémio devido até ao
final dos 3 meses, salvo se tiver concorrido dolo
ou negligência grosseira do Segurado ou do seu
representante. Em caso de dolo do Tomador do
Seguro ou do Segurado com o propósito de
obter uma vantagem, o prémio é devido até ao
termo do contrato.

Omissões ou inexatidões negligentes

Em caso de incumprimento com negligência do
dever referido na declaração inicial do risco o
Segurador pode, mediante declaração a enviar

ao Tomador do Seguro, no prazo de 3 meses a
contar do seu conhecimento:

a) propor uma alteração do contrato, fixando um
prazo, não inferior a 14 dias, para o envio da
aceitação ou, caso a admita, da contrapro-
posta;

b) fazer cessar o contrato, demonstrando que,
em caso algum, celebra contratos para a
cobertura de riscos relacionados com o facto
omitido ou declarado inexatamente.

O contrato cessa os seus efeitos 30 dias após o
envio da declaração de cessação ou 20 dias
após a receção pelo Tomador do Seguro da pro-
posta de alteração, caso este nada responda
ou a rejeite. No caso referido no parágrafo ante-
rior o prémio é devolvido proporcionalmente ao
período de tempo não decorrido até ao ven -
cimento do contrato atendendo à cobertura
havida.

Se, antes da cessação ou da alteração do con-
trato, ocorrer um sinistro cuja verificação ou con-
sequências tenham sido influenciadas por facto
relativamente ao qual tenha havido omissões ou
inexatidões negligentes:

a) o Segurador cobre o sinistro na proporção
entre o prémio pago e o prémio que seria
devido, caso, aquando da celebração do
contrato, tivesse conhecido o facto omitido ou
declarado inexatamente;

b) o Segurador, demonstrando que, em caso
algum, teria celebrado o contrato se tivesse
conhecido o facto omitido ou declarado inexa-
tamente, não cobre o sinistro e fica apenas
vinculado à devolução do prémio.

Valor total do prémio

O valor total a pagar será o que consta da simu-
lação efetuada e fornecida para o caso concreto.

Modalidades e formas de pagamento do pré-
mio

O prémio pode ser único, anual ou fracionado
semestral, trimestral ou mensalmente e deverá
ser pago pela forma e no lugar indicados pelo
Segurador. O prémio inicial ou a primeira fração

Mod. A2042 (05/2022). Pág. 3/6



deste é devido na data de celebração do con-
trato e os prémios subsequentes ou frações nas
datas indicadas no contrato de seguro.

O pagamento do prémio por cheque fica subordi-
nado à condição da sua boa cobrança e, verifi-
cada esta, considera-se feito na data da receção
daquele. O pagamento por débito em conta fica
subordinado à condição da não anulação poste-
rior do débito por retratação do autor do paga-
mento no quadro de legislação especial que a
permita. A falta de cobrança do cheque ou a anu-
lação do débito equivale à falta de pagamento do
prémio, sem prejuízo do disposto nas Condições
Gerais da Apólice.

A dívida de prémio pode ainda ser extinta por
compensação com crédito reconhecido, exigível
e líquido até ao montante a compensar, me-
diante declaração de uma das partes à outra,
desde que se verifiquem os demais requisitos da
compensação.

Consequências da falta de pagamento do pré-
mio

A falta de pagamento do prémio inicial, ou da
primeira fração deste, na data do vencimento,
determina a resolução automática do contrato a
partir da data da sua celebração.

A falta de pagamento do prémio de anuidades
subsequentes, ou da primeira fração deste, na
data do vencimento, impede a prorrogação do
contrato.

A falta de pagamento determina a resolução
automática do contrato na data do vencimento
de:

a) uma fração do prémio no decurso de uma
anuidade;

b) um prémio de acerto ou parte de um prémio
de montante variável;

c) um prémio adicional resultante de uma modi-
ficação do contrato fundada num agrava-
mento superveniente do risco.

O não pagamento, até à data do vencimento, de
um prémio adicional resultante de uma modifica-
ção contratual determina a ineficácia da altera-
ção, subsistindo o contrato com o âmbito e nas
condições que vigoravam antes da pretendida

modificação, a menos que a subsistência do
contrato se revele impossível, caso em que se
considera resolvido na data do vencimento do
prémio não pago.

Montante máximo do capital em cada período
de vigência do contrato 

O montante máximo do valor seguro em cada
período de vigência do contrato consta nas Con-
dições particulares e nos recibos.

No primeiro ano de vigência, o valor máximo do
valor seguro corresponderá ao valor optado pelo
Tomador do Seguro na proposta de seguro.

Duração do contrato e regime de renovação,
de denúncia e de livre resolução

Duração e cessação do contrato

O contrato de seguro tem a duração prevista na
Apólice. Quando for celebrado por um período
de tempo determinado, os efeitos do contrato
cessam às 24 horas do último dia.

O contrato celebrado pelo período inicial de 1
ano prorroga-se sucessivamente, no final do
termo estipulado, por novos períodos de 1 ano.

Salvo convenção em contrário, o contrato cele-
brado por um período inicial inferior ou superior a
1 ano não se prorroga no final do termo estipu-
lado.

Considera-se como único contrato aquele que
seja objeto de prorrogação.

Caducidade

O contrato de seguro caduca nos termos gerais,
nomeadamente no termo do período de vigência
estipulado nas Condições Particulares.

O contrato de seguro caduca na eventualidade
superveniente perda do interesse ou de extinção
do risco e sempre que se verifique o pagamento
da totalidade do valor seguro, para o período de
vigência do contrato, sem que se encontre pre-
vista a reposição desse valor.

Mod. A2042 (05/2022). Pág. 4/6



Cessação por acordo

O Segurador e o Tomador do Seguro podem, por
acordo, a todo o tempo, fazer cessar o contrato
de seguro.

Não coincidindo o Tomador do Seguro com o
Segurado identificado na Apólice, a revogação
carece do consentimento deste.

Denúncia

O contrato de seguro celebrado por período
determinado e com prorrogação automática
pode ser livremente denunciado por qualquer
das partes para obviar à sua prorrogação.

O contrato celebrado sem duração determinada
pode ser denunciado a todo o tempo, por qual-
quer das partes.

A denúncia deve ser feita por declaração escrita
enviada ao destinatário com uma antecedência
mínima de 30 dias relativamente à data da pror-
rogação do contrato.

Resolução por justa causa

O contrato de seguro pode ser resolvido por
qualquer das partes a todo o tempo, havendo
justa causa, nos termos gerais.

Entende-se que existe motivo de resolução por
justa causa por parte do Segurador, nomeada-
mente em caso de incumprimento das obriga-
ções do Tomador do Seguro e/ou do Segurado.

Livre resolução

Nos contratos de seguro celebrados à distância,
o Tomador do Seguro, sendo pessoa singular,
pode resolver o contrato sem invocar justa causa
nos 14 dias imediatos à data da receção da
Apólice.

O prazo previsto no parágrafo anterior conta-se a
partir da data da celebração do contrato, desde
que o Tomador do Seguro, nessa data, disponha,
em papel ou noutro suporte duradouro, de todas

as informações relevantes sobre o seguro que
tenham de constar da Apólice.

A livre resolução de contrato de seguro cele-
brado à distância não se aplica a seguros com
prazo de duração inferior a 1 mês.

A resolução do contrato deve ser comunicada ao
Segurador por escrito, em suporte de papel ou
outro meio duradouro disponível e acessível ao
Segurador.

A resolução tem efeito retroativo, podendo o
Segurador ter direito ao valor do prémio cal -
culado proporcionalmente ao período de tempo
decorrido desde o início até à resolução do con-
trato, na medida em que tenha suportado o risco.

O Segurador apenas tem direito ao valor do pré-
mio, no caso de início de cobertura do seguro
antes do termo do prazo de livre resolução do
contrato a pedido do Tomador do Seguro.

Regime de transmissão do contrato de se-
guro

O Tomador do Seguro tem a faculdade de trans-
mitir a sua posição contratual nos termos gerais,
sem necessidade de consentimento do Segu-
rado.

Salvo disposição legal em contrário, em caso de
transmissão do bem seguro, sendo Segurado o
Tomador do Seguro, o contrato de seguro trans-
mite-se para o adquirente, mas a transferência
só produz efeito depois de notificada ao Segu -
rador.

Salvo disposição legal em contrário, em caso de
transmissão do bem seguro por parte de Segu-
rado determinado, transmite-se a posição do
Segurado para o adquirente, sem prejuízo do
regime de agravamento do risco, previsto nas
Condições Gerais.

Verificada a transmissão da posição do Tomador
do Seguro, o adquirente e o Segurador podem
fazer cessar o contrato de seguro nos termos
gerais.

A transmissão da empresa ou do estabeleci-
mento determina a transferência para o adqui-

Mod. A2042 (05/2022). Pág. 5/6



rente dos seguros associados a essa unidade
económica, nos termos previstos nos parágrafos
2.º e 3.º deste ponto.

O alienante é responsável pelo pagamento do
prémio vencido no período em curso aquando
da venda ou transmissão, ficando exonerado do
pagamento dos prémios respeitantes a períodos
ulteriores, a menos que não cumpra o dever de
informação a que se refere o segundo parágrafo.

No caso de falência ou insolvência do Segurado,
a responsabilidade do Segurador subsistirá para
com a massa falida, nas mesmas condições,
pelo prazo de 60 dias.

Decorrido este prazo, a garantia do seguro
cessará, salvo se o Segurador, na Apólice, tiver
admitido o respetivo averbamento.

Se a transmissão da propriedade dos bens se
verificar por falecimento do Segurado, a respon-
sabilidade do Segurador subsistirá para com os
herdeiros, enquanto forem pagos os respetivos
prémios.

Como recebe a documentação do contrato?

As Condições Contratuais aplicáveis a este con-
trato serão disponibilizadas na Área de Cliente
(acessível em www.ageas.pt). Poderão ainda ser
enviadas por correio, mediante solicitação a um
Mediador Ageas Seguros ou através da Linha de
Apoio ao Cliente 217 943 039, disponível nos
dias úteis das 8h30 às 19h00 (custo de chamada
para a rede fixa nacional).

A restante documentação referente a este e
a todos os contratos atualmente em vigor do
Tomador do Seguro será disponibilizada, em
suporte digital, na Área de Cliente, acessível
em www.ageas.pt, sendo avisado sempre que
fiquem disponíveis novos documentos, por men-

sagem enviada para o e-mail indicado na Pro-
posta. Caso pretenda, adicionalmente, receber
uma cópia desta documentação por correio,
deverá assinalar essa opção na Proposta.

Reclamações

Sem prejuízo do recurso aos Tribunais, o Toma-
dor do Seguro e/ou o Segurado podem apresen-
tar reclamações decorrentes da interpretação ou
aplicação do presente contrato ao departamento
responsável pela gestão de reclamações do
Segurador, ao Provedor do Cliente ou à Auto -
ridade de Supervisão de Seguros e Fundos de
Pensões, nos termos das suas competências
legais.

Arbitragem e resolução alternativa de litígios

Sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais
sobre perícia arbitral, os litígios emergentes de
validade, interpretação, execução e incumpri-
mento do contrato de seguro podem ser dirimi-
dos por via arbitral.

Em caso de litígio de consumo o consumidor
pode recorrer à entidade de resolução alternativa
de litígios indicada nas Condições Particulares.

Lei aplicável e foro

Salvo convenção em contrário nas Condições
Particulares, é aplicável ao contrato a Lei Portu-
guesa.

O foro competente para dirimir os litígios emer-
gentes deste contrato é o fixado na Lei Civil.

Esta informação não dispensa a consulta e a lei-
tura das Condições Gerais e Especiais, com a
qual deve ser complementada.

www.ageas.pt
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