Declaro aderir à Apólice de Seguro C38065 cujo beneficiário irrevogável é a Iberdrola e para os devidos efeitos declaro preencher as seguintes condições de
elegibilidade para o Seguro:
1) Ser titular de um Contrato de Fornecimento de Energia celebrado com a Iberdrola;
2) Ter mais de 18 e até 75 anos de idade, inclusive;
3) Ser residente em Portugal;
4) Caso seja Trabalhador por Conta de Outrem, com um contrato individual de trabalho sem termo, com a mesma entidade, será elegível para as
coberturas de M + MA + IAP + D;
5) Caso seja Empresário em Nome Individual ou tenha uma atividade profissional por conta própria ou seja Trabalhador por Conta de Outrem e não se
encontre na situação prevista na alínea anterior, será elegível para as coberturas de M + MA + IAP + ITT;
6) Caso não seja Trabalhador por Conta de Outrem e não seja Empresário em Nome Individual nem tenha uma atividade profissional remunerada,
assalariada ou não, será elegível para as coberturas de M + MA + IAP + Hosp.
NOTA: Se a situação profissional da Pessoa Segura sofrer alterações na vigência do contrato e isso afetar a sua elegibilidade, as coberturas adaptar-se-ão de forma automática.

Em caso de sinistro, o mesmo será analisado com base nas coberturas em vigor correspondentes à situação profissional da Pessoa Segura à data do
sinistro e decorrentes da adaptação automática das mesmas nos termos referidos supra.
Reconheço estar legalmente obrigado a declarar com exatidão todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente deva ter por significativas para
a apreciação do risco pelo Segurador e ainda que a presente adesão entra em vigor na data da sua entrega à Iberdrola, desde que o prémio inicial seja
pago nos termos da Apólice.
Reconheço ter recebido e tomado integral conhecimento do Documento Informativo com as condições contratuais que regem a adesão ao seguro de
grupo (nomeadamente coberturas contratadas e respetivas exclusões, duração, limitações de cobertura, valor do prémio, procedimento em caso de
sinistro), com as quais concordo, tendo-me sido prestados todos os esclarecimentos de que necessitava para a compreensão do contrato.
Declaro, ainda, que me foi prestada toda a informação relativa à intervenção da Iberdrola na sua qualidade de Mediador de Seguros Ligado, nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.º 144/2006, 31 de Julho.

Proteção dos dados pessoais:
A MetLife Europe d.a.c. – Sucursal em Portugal (doravante, “MetLife”) é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais das Pessoas Seguras e
Beneficiários (“Titulares dos Dados”) relativamente aos produtos de seguro a contratar, garantindo a privacidade dos dados pessoais e a tomada de medidas
adequadas para os preservar de forma confidencial, reservando o acesso aos mesmos ao exclusivamente necessário. A recolha dos dados para a finalidade
de contratação de produtos de seguro é feita pela Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda. (doravante, “Iberdrola”), em nome e por conta da MetLife
(sendo a Iberdrola a entidade responsável apenas pelo tratamento dos dados pessoais tratados no âmbito do contrato de fornecimento de energia).
A MetLife tratará as seguintes categorias de dados: dados de identificação, dados financeiros e demais dados necessários à subscrição e gestão do seguro,
para as finalidades de celebração e gestão dos produtos de seguro, incluindo emissão de apólices, gestão contratual, gestão de sinistros e cancelamento de
apólices. O tratamento é necessário no âmbito da relação contratual de seguro estabelecida com os Titulares.
Mediante o seu consentimento, a MetLife tratará também os seus dados de saúde para as finalidades acima referidas.
O tratamento de dados pessoais dos Titulares dos Dados no âmbito da celebração e gestão dos produtos de seguro poderá envolver a comunicação de
dados a outras entidades e a subcontratantes (tais como médicos ou outros consultores especializados), nos termos dos contratos com estas celebrados.
Adicionalmente, o tratamento de dados para as finalidades descritas poderá envolver a transferência de informação para outros países, dentro e fora da
União Europeia.
A MetLife conserva os seus dados enquanto mantiver a sua relação com a MetLife ou por prazo superior se legalmente obrigada. É-lhe garantido o direito
de acesso, retificação e apagamento dos seus dados pessoais, a limitação e oposição ao seu tratamento, bem como o direito à portabilidade dos dados,
podendo exercer esses direitos, mediante contacto pessoal, deslocando-se pessoalmente na sede da MetLife em Lisboa, sita na Av. Da Liberdade, 36, 2.º,
1269-047 ou em alternativa enviar comunicação escrita para a morada acima mencionada ou por email para o seguinte endereço dadospessoais@metlife.
pt, bem como contactando o Encarregado de Proteção de Dados da MetLife através do email acima referido. Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso
administrativo ou judicial, os Titulares dos Dados têm direito a apresentar uma reclamação à CNPD ou a outra autoridade de controlo competente nos
termos da lei, caso considerem que os seus dados não estão a ser objeto de tratamento legítimo por parte da MetLife.
Para mais informação sobre a forma como a MetLife trata os dados pessoais, poderá consultar a Política de Privacidade da MetLife disponibilizada e
consultável a todo o tempo no site www.metlife.pt.

Dados da Pessoa Segura e do Ponto de Fornecimento:
Nome do titular do Contrato
Data de Nascimento

_____/_____/________

Morada do Ponto de Fornecimento
NIF do titular do Contrato
Código do Ponto de Entrega (CPE)

P T 0 0 0 2

Código Universal da Instalação (CUI)

P T

Autorizo expressamente o tratamento dos meus dados de saúde, pela MetLife, para as finalidades de subscrição e gestão do seguro, incluindo a
emissão de apólice, gestão do seguro, gestão de sinistros e anulação da apólice nos termos descritos acima.

Assinatura__________________________________________________________
Data _____/_____/________

EXEMPLAR PARA IBERDROLA - SSGPOR-0505-005

IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA., Sede Av. D. João II, Edifício Meridiano, n.º 30, 3.º, 1990-092 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 2ª Secção, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 502 124 083, Capital Social 4.000.000,00 E

DECLARAÇÃO DE ADESÃO
PROTEÇÃO DE PAGAMENTOS IBERDROLA – APÓLICE C38065

