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Imperio Bonan~a

PROTOCOLO
Entre,
Exercito Portugues, pessoa colectiva numero 600 021 610, devidamente representado neste acto
pelo Exmo. Senhor Tenente-General Eduardo Manuel de Lima Pinto, na qualidade de Comandante
do Pessoal do Exercito, doravante designado abreviadamente por Exercito Portugues

e
Imperio Bonanca - Companhia de Seguros, S.A. pes soa colectiva n° 500 069 468, matriculada na
Conservat6ria do Registo Comercial de Lisboa, sob
Herculano, 53 em Lisboa, e com

0

0

mesmo numero, com sede na Rua Alexandre

capital social de 202.005.400 Euros, devidamente representada

neste acto pelo Senhor Dr. Jose Manuel Alvarez Quintero, na qualidade de Administrador e pela
Senhora Dra. Eugenia Maria Rui Oliveira Caetano Coimbra, na qualidade de responsavel pelo
Gabinete de Canais Corporativos e Protocolos, doravante designada abreviadamente por Imperio
Bonanca

Considerando que:

1. A Imperio Bonanca e uma entidade legalmente
seguradora em Portugal;
2. 0 Exercito Portugues pretende disponibilizar

autorizada a desenvolver

a actividade

aos seus Militares, no activo, reserva e

reforma, bem como aos Civis vinculados contratualmente urn Plano Integrado de Seguros
capaz de dar resposta as necessidades dos mesmos;

3. 0 Exercito Portugues e a Imperio Bonanca acordaram nas condicoes e ambito do Plano
Integrado de Seguros a disponibilizar;

4. Importando regular os termos do acordo a que chegaram as partes

e livremente acordado e reciprocamente aceite

0

presente Protocolo de que os considerandos supra

e os Anexos fazem parte integrante, que se rege pelas clausulas seguintes:
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Clausula Primeira - Objecto
1. 0 presente Protocolo tern por objecto a definicao do ambito e condicoes de comercializacao do
Plano Integrado de Seguros a que poderao aderir os Militares, no activo, reserva e reforma, bem
como os Civis vinculados contratualmente com

0

Exercito Portugues.

2. A condicao de aderente fica condicionada it subscricao de, pelo menos, urn Produto Base,
excepto se contratado

0

Seguro de Saude Multicare, que po de ser objecto de venda isolada.

Clausula Segunda - Ambito
1. Sao abrangidos pelo presente Protocolo, os seguros dos ramos e com as coberturas constantes
do Anexo.

A - Produtos Base

- Vida
- Multirriscos Habitacao

B - Produtos Complementares
- Autornovel
- Acidentes de Trabalho - Empregada Domestica
- Responsabilidade Civil Familiar
- Acidentes Pessoais
C - Produtos de Venda Isolada
- Saude Multicare

2. As condicoes definidas pelo presente Protocolo aplicam-se a todos os Militares no activo,
reserva e reforma, bem como aos Civis vinculados contratualmente com

0

Exercito Portugues.

3. Em cada contrato de seguro, ficarao exclusivamente cobertos os riscos expressamente referidos
na respectiva proposta,

sendo a cobertura dada nos termos do presente Protocolo e das

Condicoes Gerais, Especiais e Particulares do segura em causa, considerando
tarifarias constantes do Anexo.

as condicoes
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4. 0 Exercito nao e, em caso algum, responsavel pelo cumprimento das obrigacoes assumidas
pelos subscritores de qualquer segura ao abrigo do presente Protocolo.

Clausula Terceira - Certificacao de qualidade dos aderentes
De

cada

proposta

obrigatoriamente,

de

seguro

apresentada

a identificacao da Instituicao,

ao
0

abrigo

do

presente

Protocolo

cons tara,

numero de identificacao do Militar ou Civil, ou

fotocopia do cartao de membro da Instituicao, ou ainda documento comprovativo dessa condicao.

Clausula Quarta - Seguros anteriores
1. Todos os Militares no activo, reserva e reforma, bem como os Civis vinculados contratualmente
que sejam ja titulares de contratos de seguro, que integrem

0

ambito de aplicacao do presente

Protocolo, quer no que respeita aos Produtos Base, quer Produtos Complementares ou de Venda
Isolada poderao optar entre a manutencao

does) contrato(s) inicial(ais) ou a alteracao dos

mesmos, por forma a que, neste ultimo caso, tais contratos de seguro fiquem sujeitos as
condicoes definidas no presente Protocolo.
2. No caso previsto na ultima parte do mimero anterior, os contratos de seguro em causa passarao a
reger-se, a partir da data do seu vencimento subsequente, pelas condicces aplicaveis ao abrigo
do presente Protocolo.

Clausula Quinta - Direito de recusa e exclusao
A Imperio Bonanca reserva-se

0

direito de recusar a aceitacao ou manutencao de aderentes, sempre

que existam motivos devidamente justificados, dos quais dara previamente conhecimento ao
Exercito Portugues.

Clausula Sexta - Duracao

1. 0 presente Protocolo tern
periodo de urn ano, findo

0

0

seu inicio no dia 15 de Novembro de 2010 e vigorara por urn

qual se renovara automaticamente por periodos anuais e sucessivos,

salvo se qualquer uma das partes

0

denunciar, por correio registado, com a antecedencia minima

de trinta dias, face ao termo do periodo inicial ou do periodo da renovacao em curso, consoante
seja

0

caso.
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2. Cessando

0

presente Protocolo, por qualquer motivo que seja, os contratos de seguro que ao

abrigo do mesmo hajam sido subscritos deixarao de estar abrangidos pelas condicces aplicaveis
ao abrigo do mesmo a partir da data de vencimento subsequente a data de cessacao.

CUmsula Setima - Comercializacao
1. 0 Exercito Portugues e a Imperio Bonanca determinarao a forma mais eficaz de prossecucao
dos objectivos propostos, quer no que respeita as accoes de divulgacao e cornercializacao, quer
no que toea a eventuais mecanismos de cobranca ou outros.
2. A Imperio Bonanca compromete-se

a divulgar este Protocolo

comercializacao, sempre dentro de uma estrategia acordada com

0

3. 0 Exercito Portugues divulgara junto dos seus Militares e Civis,

atraves das suas redes de
Exercito Portugues.
0

Plano Integrado de Seguros

referido na clausula primeira, devendo os suportes de tal divulgacao bem como qualquer peca
publicitaria relativa aos seguros objecto do presente protocolo ser previa e expressamente
aprovados pela Imperio Bonanca,

Clausula Oitava - Resolucao
1. Constitui fundamento de resolucao do presente Protocolo

0

incumprimento grave e reiterado de

qualquer das obrigacoes das Partes.
2. A resolucao devera ser feita por carta registada com aviso de recepcao e produzira efeitos a data
de assinatura do aviso de recepcao.
3. A cessacao do presente protocolo, por qualquer forma, incluindo a resolucao, nao confere a
qualquer das partes, nenhum direito indemnizat6rio.
Clausula Nona - Interpretacao e Integracao
As duvidas surgidas na interpretacao deste protocolo, bem como as lacunas que devam integrar-se
por via anal6gica

no mesmo,

e ainda as vicissitudes

solucionadas por acordo entre as partes.

decorrentes

da sua execucao,

serao
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Clausula Decima - Protocolos Anteriores
1. 0 Presente protocolo revoga os anteriores Protocolos

celebrados entre as partes, a saber:

Protocolo celebrado a 27 de Marco de 2001, Protocolo celebrado a 09 de Julho de 2003,
Protocolo celebrado a 19 de Maio de 2005 e Protocolo celebrado a 11 de Setembro de 2009.
2. Aos contratos de seguro celebrados na vigencia dos Protocolos referidos no numero urn, aplicarse-a a c1ausula quarta do presente protocolo.

Clausula Decima Primeira - Comunicacoes
1. Todas as comunicacoes entre as partes devem ser feitas para as moradas abaixo indicadas
- Imperio Bonanca: Largo do Chiado, n° 8 1249-125 Lisboa, ao cuidado de Gabinete de
Canais Corporativos e Protocolos
- Exercito Portugues: Comando do Pessoal - Praca da Republica 4099-037 Porto
2. As partes desde ja se obrigam a comunicar qualquer mudanca de morada ate 30 dias depois de
efectuada.

Feito em Lisboa, aos 15 dias do mes de Novembro de 2010, em dois exemplares originais, ficando
urn em poder de cada uma das partes.
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Pela IMPERIO BONAN<:;A - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A,

