OBRAS CIVIS E/OU SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS
(Apólice aberta - cobertura para todas as obras e/ou instalações e
montagens executadas no período de um ano)
QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR À PROPOSTA DE SEGURO

1. Nome do Proponente
2. CNPJ
3. Endereço (se mais de um, informe cada endereço, indicando o sócio ou dirigente responsável pelo serviço, em cada endereço).

4. Atividade da Empresa (projeto, construção, supervisão etc.)
5. Data do ínicio das operações da Empresa
6. Durante os últimos cinco anos foi alterada a denominação social da Empresa ou efetuou-se qualquer incorporação,
compra de, ou fusão com outra empresa?
Sim
Não
Se afirmativa a resposta, informe pormenores.

7. Informar sobre cada obra em curso ou com ínicio previsto para o período do seguro (Incluindo informações sobre o
Valor de Contrato, Valor de Mão de Obra, Inicio da Obra, Término da Obra, Endereço da Obra e Tipo de Obra)

8. Informe o número total de funcionários da Empresa, discriminando:
a) Sócios ou Diretores:
b) Engenheiros e Arquitetos:
c) Outros funcionários:
9. Informe pormenores de seguros semelhantes, contratados durante os últimos dois anos:
a) Seguradora:
b) Período:

c) Limites Segurados:
d) Franquia:
9.1 - Foi recusada alguma proposta para seguro semelhante feito em nome da Empresa pelos atuais sócios ou seus
predecessores no negócio? Sim
Não
Em caso afirmativo, informe detalhes.

9.2 - Algum seguro foi cancelado ou teve sua renovação recusada?
Em caso afirmativo, informe detalhes.

Sim

Não

10 - Houve qualquer reclamação de terceiros contra a Empresa ou contra qualquer de seus sócios ou diretores?
Informe detalhes.
Sim
Não

11 - Tem conhecimento de qualquer fato que possa vir a resultar em reclamação contra a Empresa?
Sim

Não

12 - A Empresa pertence a alguma associação de classe?
Qual?

Sim

Não

13 - Indicar os principais projetos elaborados pela Empresa nos últimos três anos?

14. Informar se são realizados pelo proponente:
a) demolição com uso de explosivos, implosão, obras em encostas, obras em terrenos de topografia desfavorável e/ou
em cuja vizinhança existam prédios de estrutura precária e/ou de estabilidade duvidosa
Sim

Não

b) obras e/ou montagens em vias públicas ou que passem por propriedades de terceiros não envolvidos no contrato
de construção e/ou montagem, tais como construção de redes e oleodutos
Sim

Não

c) testagem de equipamentos destinados à manipulação de substâncias explosivas ou poluentes
Sim

Não

15. - Informe os seguintes dados:

a) folha de salários da empresa (bem como a parcela pertinente aos empreiteiros e subempreiteiros nas obras do
proponente) nos últimos doze meses e previsão para o período do seguro;

b) considerando o total das obras/montagens do Proponente, indicar o percentual daquelas em que se verificam
serviços de FUNDAÇÕES, mesmo que tais serviços sejam esporádicos.

c) folha de salários da empresa nos últimos doze meses e previsão para o período do seguro (indicar para cada
atividade, em separado, se for o caso).

d) considerando o total das obras/montagens do Proponente, indicar o percentual daquelas em que se verificam
serviços de FUNDAÇÕES, mesmo que tais serviços sejam esporádicos.

16. Que alterações são previstas nos dados acima indicados para os próximos doze meses?

17.Importância Segurada pretendida
18. Justificativa do valor pretendido

Local

Data

Assinatura do proponente ou seu representante legal
19. Parecer do engenheiro da Seguradora sobre o risco

Normal

Agravado

Justificativa

Local
Assinatura do engenheiro

Data

Estudo Especial

