808 50 20 50 (9h às 20h / dias úteis / custo chamada local)
comercial@iberdrola.pt / www.iberdrola.pt

A IBERDROLA tem à disposição dos seus CLIENTES serviços adicionais que procuram responder às suas necessidades quotidianas.
Traga tranquilidade para a sua vida! Escolha o serviço adicional ou pacote se serviços que se adequa à sua vida e subscreva-o.

1. CLIENTE
NOME
NIF
REFERÊNCIA CONTRATO
2. SERVIÇOS ADICIONAIS E PACOTES DE SERVIÇOS (ASSINALE OS SERVIÇOS OU PACOTE DE SERVIÇOS AOS QUAIS PRETENDE ADERIR)

1,95€/mês
(IVA não incluído)

UE
Urgências Elétricas

PEL
Proteção Elétrica Lar

PEL+
Proteção Elétrica Lar Plus

- serviço urgências elétricas incluído
- serviço bricolage elétrica incluído
- serviço proteção eletrodomésticos incluído

6,95€/mês
(IVA não incluído)

- serviço urgências elétricas incluído
- serviço bricolage elétrica incluído
- serviço proteção eletrodomésticos incluído
- serviço proteção climatização

1,95€/mês
(IVA não incluído)

PC
Proteção Climatização

4,95€/mês
(IVA não incluído)

PE
Proteção Eletrodomésticos

2,95€/mês
(IVA não incluído)

AGI
Assistência Gás lberdrola

6,95€/mês
(IVA não incluído)

MGI
Manutenção Gás lberdrola

PPI

5,95€/mês
(IVA não incluído)

*

Proteção Pagamentos lberdrola

- Serviço Assistência Gás incluído
- Visita de Diagnóstico Anual incluída. Preço 85€ (IVA não incluído)
- Promoção da realização de inspeções incluída. Preço 45€ (IVA incluído)
- Custo da inspeção promovida pela IBERDROLA 70€ (IVA incluído)
Com a subscrição deste serviço, oferta de uma inspeção à sua instalação.

1,40€/mês
(isento de IVA)

3. INFORMAÇÃO BÁSICA SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Responsável
IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.
Finalidade	Gestão da relação contratual. Informação sobre fornecimento de energia, produtos, serviços e ações próprias ou de terceiros, incluindo definição
de perfis
Legitimação
Execução do contrato, consentimentos obtidos, interesse legítimo e cumprimento de obrigações jurídicas
Destinatários
Empresa distribuidora que proporciona o acesso à rede e terceiros prestadores de serviços
Direitos
Acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade dos dados e oposição
Procedência
Cliente, empresa distribuidora, fontes acessíveis ao público e organismos públicos
Informação adicional
Pode consultar informação adicional nas Condições Gerais

4. CONSENTIMENTOS E DIREITOS DE OPOSIÇÃO
Consinto que a IBERDROLA me envie comunicações comerciais de fornecimento de energia e dos seus produtos e serviços, após o termo do presente contrato. Consinto
também que me envie comunicações comerciais relativas a produtos e serviços de terceiros, que possam ser do meu interesse, tanto por meios ordinários como por meios
eletrónicos.
Consinto que a IBERDROLA utilize informação proveniente de terceiros para definir o meu perfil comercial, tendo em vista uma maior personalização das comunicações
comerciais do meu interesse.
EXERCÍCIO DE DIREITOS DE OPOSIÇÃO
Na IBERDROLA preocupamo-nos com o Cliente, garantindo a segurança e a confidencialidade dos seus dados. No seu interesse legítimo como comercializadora de energia,
a IBERDROLA realiza comunicações comerciais para fornecimento de energia, produtos, serviços, ações desportivas, culturais e de caridade nas quais participa, oferecendo
vantagens aos seus Clientes em função do seu perfil comercial.
Não desejo receber comunicações comerciais
Não desejo que seja definido o meu perfil comercial
Ł

5. ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES
O Cliente declara que, na data de subscrição, recebeu, tomou conhecimento e aceitou as Condições dos Serviços Adicionais e dos Pacotes de serviços a que aderiu, que lhe foram
entregues pela IBERDROLA.
O Cliente autoriza a reprodução em fotocópia do cartão de cidadão/bilhete de identidade de que é titular assm como a sua conservação pela IBERDROLA, para efeitos de processamento
e gestão contratual.
Declaro ter lido e compreendido a informação básica sobre proteção de dados e aceito as condições contratuais propostas.
Assinado em ___________________, a ______ de ______________________de 20________

ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ENVIADO PARA IBERDROLA (APARTADO 12011, EC PICOAS, 1061-001 LISBOA) PARA CUSTÓDIA OU PARA O CORREIO ELETRÓNICO
COMERCIAL@IBERDROLA.PT

EXEMPLAR PARA IBERDROLA - SGPOR-00535 – 004

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
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4. LIMITES DAS COBERTURAS

DOCUMENTO INFORMATIVO PROTECÇÃO DE
PAGAMENTOS IBERDROLA (PPI) - APÓLICE DE
SEGURO DE GRUPO N.º C38065
Este documento destina-se a informar a Pessoa Segura sobre
a Apólice de Seguro de Grupo celebrada entre a MetLife e o
Tomador do Seguro.

1. PARTES DO CONTRATO
Segurador: MetLife Europe d.a.c. – Sucursal em Portugal e
MetLife Europe Insurance d.a.c. – Sucursal em Portugal, ambas
com escritório na Av. da Liberdade, n° 36, 4° andar, em Lisboa,
matriculadas na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 980479436
e 980479428, respectivamente, e com sede social em 20 On Hatch
Street Dublin 2, 415123 Irlanda, indistintamente designadas por
“MetLife”, sem que isso restrinja ou altere o âmbito da actividade
ou das garantias, doravante designada por MetLife;
Tomador do Seguro: IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL,
UNIPESSOAL, LDA., com sede na Av. D. João II, Edifício Meridiano, n.º
30, 3.º, 1990-092 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa
colectiva 502124083, responsável pelo pagamento do Prémio à
MetLife, doravante designada por IBERDROLA.
Pessoa Segura: Aquela cuja vida se segura e que se encontra
sujeita aos riscos cobertos pela Apólice.
Beneficiário irrevogável: A entidade com a qual a Pessoa Segura
celebrou um Contrato de Fornecimento de energia eléctrica e/
ou gás, no caso a IBERDROLA (“Contrato de Fornecimento”), a
favor de quem revertem os pagamentos em caso de sinistro, nos
termos da Apólice, ou seja, a IBERDROLA.

2. DEFINIÇÕES
a) Desemprego (trabalhadores por conta de outrem) “D”:
situação da Pessoa Segura que, ocupando um Emprego
Permanente, passa para uma situação de inexistência total e
involuntária de emprego, tendo capacidade e disponibilidade
para o trabalho, comprovada através de inscrição no Centro
de Emprego da área de residência, desde que não tenha
recusado emprego alternativo. Por Emprego Permanente
é entendida a situação em a Pessoa Segura se obriga,
mediante uma remuneração, a prestar a sua actividade
profissional, como trabalhador dependente a uma entidade
empregadora, sob a autoridade e direcção desta, mediante
contrato individual de trabalho sem termo, estando inscrita
na Segurança Social.
b) Invalidez Absoluta e Permanente, “IAP”: entende-se por IAP
a incapacidade que, tenha carácter definitivo e impossibilite a
Pessoa Segura de exercer qualquer ocupação remunerada.
c) Incapacidade Total Temporária, “ITT”: entende-se por ITT
a impossibilidade física total e temporária da Pessoa Segura,
susceptível de constatação médica, de exercer a sua profissão
habitual, em consequência de doença ou acidente.
d) Morte por Acidente, “MA”: entende-se por MA a morte da
Pessoa Segura em consequência de Acidente, desde que a
morte se verifique no prazo de um ano a contar da ocorrência
do acidente e seja uma consequência deste.
e) Hospitalização “Hosp”: entende-se por Hosp a estadia da
Pessoa Segura num Hospital em virtude de Acidente ou
Doença, em regime de internamento, por um período superior
a 24 (vinte e quatro) horas completas.

3. ÂMBITO E OBJECTO DO CONTRATO
A MetLife Europe d.a.c. – Sucursal em Portugal garante
como cobertura principal do Ramo Vida o risco de Morte,
“M”, e as coberturas complementares Invalidez Absoluta
e Permanente, “IAP”, Incapacidade Total Temporária
“ITT“, Hospitalização, “Hosp” e Morte por Acidente, “MA”,
e a MetLife Europe Insurance d.a.c. – Sucursal em Portugal
garante como cobertura principal do ramo Não Vida o
Desemprego de trabalhadores por conta de outrem, “D”.
O Capital Seguro é forfetário e idêntico para todas as
Pessoas Seguras. Em caso de sinistro aceite pelo Segurador,
o Capital pago à Iberdrola destina-se a cobrir os montantes
devidos à Iberdrola no âmbito do Contrato de Fornecimento,
sem prejuízo dos períodos de franquia e dos períodos
decorrentes da definição da cobertura em questão.
Descrição das Coberturas por idade da Pessoa Segura:

Pessoas Seguras
dos 18 até à data
do aniversário
da Pessoa Segura
que permita o
reconhecimento
do direito à
pensão de velhice*

Pessoas Seguras
desde a data do
do aniversário
da Pessoa Segura
que permita o
reconhecimento
do direito à
pensão de velhice*
até aos 85 anos

Pessoas Seguras
dos 85 aos 99 anos

M

M

MA

MA

MA

HOSP

IAP

HOSP

ITT
D
HOSP
* nos termos que estiver previsto no Regime Jurídico da Protecção nas
Eventualidades Invalidez e Velhice (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10
de Maio, com posteriores alterações), ou outro diploma legal que o substitua para
todos os efeitos legais.

A Pessoa Segura não poderá receber simultaneamente e

a) Em caso de M ou IAP, o Capital Seguro corresponde ao
montante de €1.200.
b) Em caso de ITT e D, o Capital Seguro será de €1.000.
c) Em caso de MA, o Capital Seguro será de €2.400.
d) Em caso de Hosp, o Capital Seguro será de €500.

Os referidos montantes poderão ser alvo de actualização anual
de acordo com o Índice de Preços no Consumidor (IPC) publicado
pelo Instituto Nacional de Estatística, a qual terá como referência
o período de Novembro a Novembro anterior à aplicação da
actualização, reflectindo-se a mesma a 1 de Janeiro do ano
seguinte em que o presente contrato de seguro esteja em vigor.
O pagamento das prestações pelo Segurador, ao abrigo da
cobertura de ITT e de D apenas é devido, se a referida situação
se prolongar por um período superior a 30 dias consecutivos e
completos, contados a partir do primeiro dia posterior a este
período para os primeiros 500€, e a 210 dias consecutivos,
contados a partir do primeiro dia posterior a este período, para
os restantes 500€.
O pagamento das prestações pelo Segurador, ao abrigo da
cobertura de Hosp, apenas é devido se a referida situação se
prolongar por um período superior a 3 (três) dias consecutivos
e completos.
Excluem-se dos montantes a pagar eventuais taxas ou impostos,
as prestações pecuniárias vencidas não pagas e eventuais juros
de mora.
e) As coberturas M e MA não são acumuláveis.
f) As coberturas ITT, D e Hosp não são acumuláveis.

5. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE
Para aderir ao Contrato de Seguro, deverá o candidato cumprir,
à data de início do Contrato de Fornecimento, os seguintes
requisitos:
a) Ser titular de um Contrato de Fornecimento de energia
eléctrica e/ou gás celebrado com a IBERDROLA;
b) Ter 18 anos e até 75 anos de idade, inclusive;
c) Ser residente em Portugal;
d) 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;
e) Caso seja Empresário em Nome Individual ou tenha uma
actividade 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;
f) Caso não seja Trabalhador por Conta de Outrem e não seja
Empresário em Nome Individual nem tenha uma actividade
profissional por conta própria, 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 afectar a sua elegibilidade, as coberturas adaptarse-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.

6. INÍCIO E DURAÇÃO DAS COBERTURAS
As coberturas entram em vigor, relativamente a cada Pessoa
Segura:
a) Na data de início de fornecimento de energia e/ou gás pela
Iberdrola, nos termos do Contrato de Fornecimento;
b) Na data de entrega da Proposta/Declaração de Adesão ao
mediador, sempre que a adesão seja posterior à celebração do
Contrato de Fornecimento;
c) Na data de entrega à Pessoa Segura da documentação
contratual, sempre que a adesão seja posterior à celebração
do Contrato de Fornecimento e feita por via telefónica.

7. CESSAÇÃO DAS COBERTURAS
As coberturas da Apólice cessarão automaticamente sempre que
se atinja a primeira das seguintes datas ou se verifique qualquer
uma das seguintes ocorrências:
a) Na data do aniversário da Pessoa Segura que permita o
reconhecimento do direito à pensão de velhice, nos termos
que estiver previsto no Regime Jurídico da Protecção nas
Eventualidades Invalidez e Velhice (aprovado pelo DecretoLei n.º 187/2007, de 10 de Maio, com posteriores alterações),
ou outro diploma legal que o substitua para todos os efeitos
legais, para as coberturas de IAP, ITT e D;
b) Na data do 85º aniversário da Pessoa Segura, para a cobertura
de M;
c) Na data do 99º aniversário da Pessoa Segura, para as
coberturas de MA e Hosp;
d) Morte ou invalidez Absoluta e Permanente da Pessoa Segura,
independentemente do pagamento ou não do capital seguro,
nos termos da Apólice;
e) Sempre que atingido o limite do Capital Seguro máximo, tal
como previsto no Ponto 4 para cobertura, excepto para as
coberturas de ITT,D, e Hosp;
f) Por cessação do Contrato de Fornecimento;
g) Por cessação da Adesão;

8. PERÍODO DE REQUALIFICAÇÃO
a) O período de requalificação corresponde ao espaço de
tempo que medeia entre dois acontecimentos qualificados
como sinistros cobertos por uma mesma cobertura ou por
coberturas diferentes do Contrato. Se os dois sinistros forem
originados pela mesma causa ou a causa do segundo sinistro
estiver directamente relacionada com a causa do primeiro
sinistro, este considera-se como a continuação do primeiro,
salvo quando decorra um período superior a 6 (seis) meses
entre o encerramento do primeiro sinistro e o início do
segundo.
b) O período de requalificação da cobertura D é de 6 (seis) meses.
Ocorrendo um segundo sinistro num período de tempo
inferior a seis meses após o termo do primeiro sinistro, o
segundo será sempre considerado como a continuação do
primeiro.

c) Entre sinistros de ITT e Hosp, desde que decorrentes de uma
mesma causa, o período de requalificação não se aplica: serão
sempre considerados como sendo um sinistro único.
Sem prejuízo da verificação das restantes condições supra, uma
vez liquidada a totalidade do Capital Seguro máximo em caso de
sinistro prevista em 4., para um novo sinistro de ITT ou D terão
que decorrer 12 (doze) meses completos de vigência do Contrato
até tais coberturas poderem ser accionadas novamente.

9. ÂMBITO TERRITORIAL
As coberturas são válidas em todo o mundo. Todavia, no que se
refere às coberturas de M, MA, IAP, Hosp e ITT, sempre que
ocorram sinistros fora do espaço da União Europeia, devem
essas situações ser constatadas por um médico que exerça
a sua actividade no território em causa.

10. EXCLUSÕES
10.1 Em caso de M:

a) O suicídio durante os dois primeiros anos a contar da data de
adesão da Pessoa Segura;
10.2. Em caso de IAP:
a) Incapacidade resultante de tentativa de suicídio da Pessoa
Segura ou de qualquer acto intencional da sua parte;
10.3. Em caso de ITT:
a) Incapacidade Total Temporária resultante de gravidez
e parto, interrupção voluntária, ou não, da gravidez e
respectivas consequências, bem como a fecundação in vitro
e tratamentos de fertilidade e esterilidade;
b) Incapacidade Total Temporária resultante de tentativa
de suicídio da Pessoa Segura ou de qualquer outro acto
intencional da sua parte;
10.4 Em caso de MA:
a) Actos intencionais da Pessoa Segura que provoquem a sua
morte;
10.5 Em caso de D:
a) Desemprego, qualquer que seja a sua causa, notificado, quer
se trate de decisão final ou de mera intenção, anteriormente à
data de produção de efeitos do seguro ou dentro do período
de carência da cobertura;
b) Situação de reforma, antecipação de reforma ou pré-reforma,
mesmo estando a receber subsídio de desemprego;
c) Desemprego sazonal, normal na actividade desenvolvida;
d) Desemprego seguido de trabalho a tempo parcial, a termo ou
temporário:
e) Qualquer sinistro ocorrido durante o período de carência.
10.6 Em caso de Hosp:
a) Hospitalização por factos ou acidentes provocados
intencionalmente pela Pessoa Segura ou por tratamentos
não prescritos por um médico, bem como as consequências
de operações cirúrgicas ou de tratamentos que não sejam
estritamente necessários para a cura de uma doença ou
acidente;
b) Hospitalização por qualquer acidente ou doença sofridos pela
Pessoa Segura sobre o efeito de qualquer droga ou de álcool;
c) Hospitalização por operações de cirurgia estética ou
cosmética prescritas à Pessoa Segura, que não sejam
consequências de acidente coberto pela Apólice.
d) Hospitalização por Acidente ou Doença ocorrido antes da
entrada em vigor da adesão ao seguro.

11. PERÍODO DE CARÊNCIA E FRANQUIA RELATIVA
a) Período de carência
Em relação à cobertura de D, a Pessoa Segura não beneficia
desta cobertura quando o sinistro ocorra durante o período
de 30 dias a partir da data de entrada em vigor da Adesão ao
Contrato.
b) Franquia Relativa
O pagamento dos montantes devidos pela MetLife em caso
de ITT e D apenas é devido se a situação se prolongar por um
período superior a 30 dias consecutivos completos, contados
a partir do primeiro dia posterior a este período para os
primeiros 500€, e a 210 dias consecutivos, contados a partir do
primeiro dia posterior a este período, para os restantes 500€.
O pagamento das prestações pelo Segurador, ao abrigo da
cobertura de Hosp apenas é devido se a referida situação se
prolongar por um período superior a 3 dias consecutivos e
completos.
c) Os períodos de franquia aplicam-se individualmente a cada
sinistro participado.

12. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O Tomador do Seguro obriga-se a informar por escrito e no prazo
máximo de 30 (trinta) dias as Pessoas Seguras das eventuais
alterações ao seguro posteriores à adesão. As coberturas das
Pessoas Seguras variarão em função da idade, nos termos
descritos em 3. supra, de forma automática.

13. OMISSÕES OU INEXACTIDÕES NEGLIGENTES E DOLOSAS
A Pessoa Segura está obrigada a declarar com exactidão
todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente deva
ter por significativas para apreciação do risco pela MetLife,
nomeadamente o que se refere à(s) declaração(ões) que serve(m)
de base à Adesão ao Seguro de Grupo.
13.1 Em caso de omissão ou inexactidão negligente, a MetLife
poderá, no prazo de três meses a contar do seu conhecimento:

a) Propor uma alteração à adesão, fixando um prazo não inferior
a 14 dias para a Pessoa Segura aceitar a alteração.
b) Fazer cessar a adesão, demonstrando que em caso algum
aceitaria a adesão ao Contrato com a cobertura dos
riscos relacionados com o facto omitido ou declarado
inexactamente.
c) No caso referido em b), a adesão cessa os seus efeitos 30 dias
após o envio da declaração de cessação ou 20 dias após a
recepção, pela Pessoa Segura da proposta de alteração, caso
esta não responda ou a rejeite.
d) Em caso de cessação da adesão, o prémio é devolvido pro rata
temporis.
e) Se antes da cessação ou alteração da adesão ocorrer um
sinistro cuja verificação ou consequências tenham sido
influenciadas por facto relativamente ao qual tenha havido
omissões ou inexactidões, a MetLife cobrirá o sinistro na
proporção da diferença entre o prémio pago e o prémio que
seria devido caso, aquando da adesão, tivesse conhecido
o facto omitido ou declarado inexactamente; no entanto,
o sinistro não será coberto e o prémio será devolvido pro
rata temporis se, em caso algum, a MetLife teria aceite a
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ao abrigo de um mesmo sinistro o pagamento do Capital
Seguro devido por diferentes coberturas.

a) A adesão é anulável mediante declaração pela MetLife
ao Tomador de Seguro no prazo de 3 meses a contar do
conhecimento do incumprimento;
b) Se tiver ocorrido um sinistro antes de a MetLife ter
conhecimento do incumprimento ou no prazo referido em a),
a MetLife poderá não cobrir o mesmo, seguindo-se o regime
geral da anulabilidade.
c) A MetLife tem direito ao prémio devido até o fim do prazo
referido em a), excepto em caso de dolo ou negligência
grosseira do Segurador.
d) Em caso de dolo da Pessoa Segura, com o propósito de obter
uma vantagem, a MetLife tem direito à parte do prémio
relativo à adesão da Pessoa Segura.

A Pessoa Segura constitui-se na obrigação de reparar perdas
e danos eventualmente causados à MetLife decorrentes da
prestação de declarações inexactas ou omissões.
14. INCONTESTABILIDADE
No que toca à cobertura de M, a adesão de cada Pessoa Segura
é incontestável, decorridos dois anos sobre a respectiva data
de entrada em vigor, não podendo a MetLife prevalecer-se de
omissões ou inexactidões negligentes na declaração inicial do
risco.
15. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO
15.1 A Pessoa Segura, o seu representante legal, ou quem tenha
interesse legítimo no accionamento do seguro, deve comunicar
o sinistro ao Departamento de Sinistros da MetLife, através de
e-mail enviado para sinistros@metlife.pt, através do número de
telefone número 808 500 005 (custo de chamada local) ou por
escrito enviado para a morada da MetLife, que lhe entregará ou
enviará de imediato o impresso de Participação de Sinistro.
A Participação de Sinistro deve ser entregue ou enviada ao
Segurador, devidamente preenchida, no prazo máximo de
30 (trinta) dias a contar da ocorrência de qualquer sinistro
susceptível de se enquadrar nas coberturas contratuais, sob
pena de a Pessoa Segura responsável pelo atraso responder por
eventuais perdas e danos.
A Participação de Sinistro deverá ser acompanhada dos
elementos seguintes:

a) Em caso de M e MA:
• Assento de Óbito (original ou cópia autenticada); e
• Auto de ocorrência em caso de acidente (original ou cópia
autenticada);
b) Em caso de IAP:
Justificativo do reconhecimento de Invalidez pela Segurança
Social, ou outros sistemas de segurança social equivalentes
(original ou cópia autenticada).
c) Em caso de ITT:
• Relatório Médico que ateste a incapacidade para o trabalho,
indicando a causa e a duração provável da incapacidade; e
• Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho
emitido pelo Serviço Nacional de Saúde.
• A Pessoa Segura obriga-se a comunicar ao Segurador o
recomeço da sua actividade profissional.
d) Em caso de D:
• Declaração da entidade empregadora (original ou cópia
autenticada) indicando a causa do despedimento, o tipo de
contrato de trabalho; e
• Declaração de Situação de Desemprego da Segurança
Social; e
• Declaração comprovativa de inscrição no Centro de
Emprego da área da sua residência. Este documento
deverá ser entregue mensalmente como comprovativo
da situação de desemprego enquanto esta se mantiver.
e) Em caso de Hosp:
• Comprovativo da situação de Internamento Hospitalar
e dos respectivos motivos do qual conste o período de
permanência no Hospital.
15.2 Para todas as coberturas, a MetLife reserva-se o direito de
solicitar informações e elementos complementares necessários à
análise do sinistro. As despesas com a obtenção dos documentos
comprovativos necessários à regularização do sinistro são por
conta da Pessoa Segura ou do seu representante legal. A Pessoa
Segura obriga-se a autorizar o seu médico assistente a prestar as
informações necessárias à análise do sinistro, a sujeitar-se aos
exames médicos solicitados, a cumprir as prescrições médicas
para evitar o agravamento do sinistro.
15.3 A Pessoa Segura obriga-se a realizar os exames que o
médico mandatado pelo Segurador entenda necessários para
a comprovação da ITT, obrigando-se também a autorizar o seu
médico assistente a prestar ao Segurador, na pessoa do médico
por si mandatado, todas as informações necessárias para o
mesmo fim, podendo ainda o médico mandatado pelo Segurador
visitar a Pessoa Segura em qualquer caso ou época a fim de
avaliar o seu estado de saúde.
15.4 Se não houver acordo entre a Pessoa Segura, ou quem a
representar, e o Segurador sobre a causa, a natureza ou o grau
de ITT, cada uma das partes designará um perito médico para,
em conjunto, decidir sobre o assunto. Em caso de desacordo, os
dois médicos nomearão um terceiro médico para desempate. Se
não for possível um acordo quanto à designação deste último
médico, a escolha será solicitada ao Bastonário da Ordem
dos Médicos. Cada uma das partes suportará as despesas e
honorários do seu médico, sendo as do terceiro médico divididas
igualmente entre as duas partes.

17. PRÉMIO
A Pessoa Segura beneficia das coberturas do presente Contrato,
nos seguintes termos:
17.1 Determinação do prémio
a) O prémio mensal é calculado mensalmente pela aplicação de
uma taxa global única em função do Capital Seguro.
b) Discriminação do prémio mensal por cobertura:
Pessoas Seguras dos 18 até
à até à data do aniversário
da Pessoa Segura que
permita o reconhecimento
do direito à pensão de
velhice (*)
M: 0,27€

M: 0,27€

Pessoas Seguras
desde a data do
aniversário da Pessoa
Segura que permita o
reconhecimento do
direito à pensão de
velhice* até aos 85 anos

M: 0,27€
M: 0,28€

MA: 0,01€ MA: 0,01€ MA: 0,01€
IAP: 0,01€ IAP: 0,01€ IAP: 0,01€

Pessoas
Seguras
dos 85
aos 99
anos
HOSP:
1,11€

HOSP: 1,11€
MA: 0,29€

ITT: 1,11€

D: 1,11€ HOSP: 1,11€

MA: 0,01€

* nos termos que estiver previsto no Regime Jurídico da Protecção nas
Eventualidades Invalidez e Velhice (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10
de Maio, com posteriores alterações), ou outro diploma legal que o substitua para
todos os efeitos legais.

Os referidos montantes poderão ser alvo de actualização anual
de acordo com o Índice de Preços no Consumidor (IPC), publicado
pelo Instituto Nacional de Estatística, a qual terá como referência
o período de Novembro a Novembro anterior à aplicação da
actualização, reflectindo-se a mesma a 1 de Janeiro do ano
seguinte em que o presente contrato esteja em vigor.
17.2 Falta de pagamento do prémio

A falta de pagamento de parte da fracção mensal do Prémio
correspondente a cada Adesão determina a cessação das
coberturas com efeito na data da adesão ao Contrato ou no
vencimento do prémio mensal quando se trata de um prémio
posterior à adesão à Apólice.
17.3 Alteração do valor do prémio
O valor do prémio correspondente a cada cobertura poderá ser
alterado pelo Segurador sempre que se verifique que este não
está adequado ao risco a segurar, caso em que o Tomador do
Seguro informará as Pessoas Seguras acerca do novo prémio com
uma antecedência mínima de 60 (sessenta dias).

18. DIREITO DE LIVRE RESOLUÇÃO E DENÚNCIA
A Pessoa Segura pode resolver a Adesão, sem invocar justa
causa, nos 30 dias subsequentes à recepção deste documento,
comunicando-o à Iberdrola através de carta registada enviada para
a Iberdrola, Apartado 12011, E.C. Picoas, 1061-001 Lisboa ou através
do envio de email para o endereço electrónico , juntando, em
qualquer dos casos, cópia de documento de identificação pessoal.
A Pessoa Segura poderá terminar a Adesão ao seguro, por sua
iniciativa, seja em resultado da alteração do valor do prémio
ou por qualquer outro motivo, através de comunicação escrita,
com a antecedência mínima de 30 dias relativamente à data de
produção de efeitos, a qual deverá ser enviada à Iberdrola por
carta registada, para o endereço Apartado 12011, E.C. Picoas,
1061-001 Lisboa ou por email para o endereço electrónico
comercial@iberdrola.pt, juntando, em qualquer dos casos, cópia
do documento de identificação pessoal.

19. VALORES DE RESGATE, DE REDUÇÃO E
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Esta modalidade de Seguro não confere direito a valores de
redução, resgate, aditamento nem direito a participação nos
resultados.

20. PAGAMENTO EM CASO DE SINISTRO

usar(em) de fraude, simulação, falsidade ou de quaisquer outros
meios dolosos, bem como de documentos falsos para justificar
uma reclamação sobre a existência de sinistro, cessa o direito
a qualquer pagamento, conferindo ainda à MetLife o direito
de proceder à resolução da Adesão, sem prejuízo do direito a
indemnização por perdas e danos.

O montante pago em caso de sinistro será alocado a um crédito
na conta do Contrato de Fornecimento em que a Pessoa Segura
é titular. Para as coberturas de Morte e Morte por Acidente, e
no caso de não existirem herdeiros legais a residir na mesma
habitação que a Pessoa Segura no momento da ocorrência do
sinistro, o montante acima referido poderá ser destinado a um
crédito na conta de outro Contrato de Fornecimento com a
IBERDROLA, em que seja titular um dos herdeiros legais da Pessoa
Segura. Não tendo os herdeiros legais da Pessoa Segura Contrato
de Fornecimento, o Capital Seguro (líquido de eventuais dívidas
respeitantes ao contrato de fornecimento do segurado) deverá
ser pago diretamente pela seguradora aos referidos herdeiros
legais. O pagamento dos sinistros decorrentes das coberturas de
M, MA, IAP, e Hosp será efetuado integralmente, de uma só vez.
Caso o cliente cancele o Contrato de Fornecimento, e
posteriormente o resultado da análise do sinistro seja a aceitação,
o pagamento do mesmo seguirá o mesmo procedimento acima
descrito para os casos em que não existirem herdeiros legais a
residir na mesma habitação que a Pessoa Segura no momento
da ocorrência do sinistro. Esclarece-se que o Contrato de
Fornecimento terá que estar em vigor à data da ocorrência do
sinistro.
A Pessoa Segura não tem direito a accionar a cobertura de D, se
estiver a decorrer em simultâneo o pagamento decorrente do
acionamento da cobertura de ITT.
A cobertura de D apenas poderá ser accionada pelas Pessoas
Seguras que, na data do sinistro, satisfaçam os critérios de
elegibilidade.

16. BENEFICIÁRIO IRREVOGÁVEL DO SEGURO

21. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

16.1 Todas as prestações previstas pelo Contrato de Seguro serão

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”). A MetLife

15.5 O sinistro será pago à Iberdrola no prazo máximo de 30
dias após recepção de todos os documentos e informações
solicitados pela MetLife.
15.6 No caso de a Pessoa Segura ou o Tomador do Seguro

exclusivamente liquidadas à IBERDROLA com a qual a Pessoa
Segura tenha celebrado o Contrato de Fornecimento, na sua

recolhe os seus dados junto do Tomador do Seguro. A MetLife
trata as seguintes categorias de dados: dados de identificação,
dados de saúde, dados financeiros, e demais dados necessários
à celebração do contrato e relacionados com o produto de
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. Solicitamos o seu
consentimento para o tratamento de dados de saúde. A qualquer
momento, o Titular dos Dados pode retirar o seu consentimento,
não afetando a legitimidade do tratamento efetuado até essa
data. O tratamento é necessário no âmbito da relação contratual
estabelecida com o Tomador de Seguro e com os Titulares dos
Dados. 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, nomeadamente
para países que não apresentem um nível adequado de proteção
de dados pessoais. Como tal, a MetLife, implementa as medidas
necessárias e adequadas à efetivação dessas transferências, que
incluem assegurar que o destinatário está vinculado por Cláusulas
Contratuais-Tipo da UE, para proteção dos seus dados pessoais. 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
mesmo email. 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. Mediante o consentimento dos Titulares, a
MetLife trata ainda os dados pessoais para envio de comunicações
relativas a produtos e serviços da MetLife. A qualquer momento,
o Titular pode retirar o seu consentimento, não afetando a
legitimidade do tratamento efetuado até essa data, contactando
a MetLife para dadospessoais@metlife.pt. 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.

22. LEI APLICÁVEL
O Contrato fica sujeito à Lei Portuguesa e ao regime fiscal
português em vigor em cada momento.

23. IDENTIFICAÇÃO DO MEDIADOR DE SEGUROS DA APÓLICE
Na presente apólice de seguro de grupo intervém um Mediador
de Seguros: IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.,
com sede na Av. D. João II, Edifício Meridiano, n.º 30, 3.º, 1990-092
Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa colectiva
502124083, Mediador de Seguros Ligado registado sob o número
215423617, para os Ramos Vida e Não-Vida.
O registo do mediador pode ser confirmado no sítio do
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões: www.
asf.com.pt
A Iberdrola, não possui participações no capital de quaisquer seguradores. Nenhum segurador detém directa ou indirectamente,
qualquer participação no capital Iberdrola.
A Pessoa Segura pode solicitar ao Mediador informação sobre a
remuneração pela prestação do serviço de mediação, devendo o
Mediador fornecer tal informação.

24. INFORMAÇÕES E RECLAMAÇÕES
Qualquer pedido de informação poderá ser dirigido à MetLife,
Avenida da Liberdade, nº36 - 2º andar, 1269-047 Lisboa ou
telefonicamente através do número de Apoio ao Cliente 808
500 005 (de segunda a sexta-feira, das 08h45 às 12h45 e das
13h45 às 16h45 – custo de chamada local), bem como por e-mail
enviado para o endereço electrónico apoiocliente@metlife.pt ou
IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA., Apartado
12011, E.C. Picoas, 1061-001 Lisboa; ou telefonicamente através do
número de Apoio ao Cliente 808 502 050 (dias úteis, das 9h às 20h,
custo de chamada local), bem como por e-mail enviado para o
endereço electrónico comercial@iberdrola.pt, na sua qualidade
de Mediador de Seguros.
A Iberdrola e a MetLife dispõem de livro de reclamações.
Qualquer reclamação poderá também ser dirigida por escrito
para as moradas indicadas, para o efeito consulte os sítios da
internet www.iberdrola.pt ou www.metlife.pt, ou dirigida à
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (www.
asf.com.pt), entidade de Supervisão da actividade seguradora.
Após a apresentação de uma reclamação à MetLife, caso o
reclamante discorde da resposta obtida ou não tenha recebido
resposta no prazo aplicável, poderá dirigir-se ao Provedor do
Cliente da MetLife através de e-mail para o seguinte endereço:
provedordocliente@metlife.com.pt. Toda a informação relativa
à apresentação de uma reclamação ao Provedor do Cliente pode
ser consultada no sítio da MetLife www.metlife.pt.

25. RECLAMAÇÕES E LITÍGIOS
No âmbito das suas competências, cabe à Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões analisar e dar parecer
sobre pedidos de informação e reclamações apresentados por
consumidores e respectivas associações contra seguradores e
mediadores de seguros, sem prejuízo da possibilidade de recurso
aos tribunais judiciais, e à arbitragem e/ou a uma Entidade de
Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (mais informações
em: www.consumidor.pt).

EXEMPLAR PARA O CLIENTE - SGPOR-00535 – 004

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

adesão com conhecimento do facto omitido ou declarado
inexactamente.

13.2 Em caso de omissão ou inexactidão dolosa:

qualidade de beneficiário irrevogável do Contrato.
16.2 Apenas para as coberturas de Morte e Morte por Acidente,
e somente no caso de não existirem herdeiros legais a residir na
mesma habitação que a Pessoa Segura no momento da ocorrência
do sinistro, ou estes não tenham Contrato de Fornecimento, o
Capital Seguro será excecionalmente pago diretamente pela
seguradora aos referidos herdeiros legais. Caso o cliente cancele o
Contrato de Fornecimento, e posteriormente o resultado da análise
do processo de sinistro seja a aceitação, o pagamento do mesmo
seguirá o mesmo procedimento acima descrito para os casos em
que não existirem herdeiros legais a residir na mesma habitação
que a Pessoa Segura no momento da ocorrência do sinistro.
Esclarece-se que o Contrato de Fornecimento terá que estar em
vigor à data da ocorrência do sinistro.

Este Documento de Informação resume as principais condições do seu seguro; no Documento Informativo) do produto encontrará to da a
informação detalhada.

Qual é o tipo de seguro?
Seguro de Vida Crédito associado à factura de energia emitida pela Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal Lda.

Que riscos são segurados?
Morte ou Invalidez Absoluta Permanente: Destina-se a cobrir os montantes devidos à Iberdrola no âmbito do
Contrato de Fornecimento de Energia, sem prejuízo dos períodos de franquia e dos períodos decorrentes da definição
da cobertura em questão. Capital máximo garantido = 1.200€.
Morte por Acidente: Capital seguro = 2.400€.
Incapacidade Total Temporária / Desemprego Involuntário para Trabalhadores por Conta Outrem: Destina-se a
cobrir os montantes devidos à Iberdrola no âmbito do Contrato de Fornecimento de Energia, sem prejuízo dos períodos
de franquia e dos períodos decorrentes da definição da cobertura em questão.O pagamento das prestações pelo
Segurador apenas é devido, se a referida situação se prolongar por um período superior a 30 dias consecutivos e
completos, contados a partir do primeiro dia posterior a este período para os primeiros €500, e a 210 dias consecutivos,
contados a partir do primeiro dia posterior a este período, para os restantes €500. Capital máximo garantido: €
1.000,00.
Hospitalização: Destina-se a cobrir os montantes devidos à Iberdrola no âmbito do Contrato de Fornecimento de
Energia, sem prejuízo dos períodos de franquia e dos períodos decorrentes da definição da cobertura em questão. O
pagamento das prestações pelo Segurador, ao abrigo das coberturas de Hospitalização e Hospitalização por Acidente,
apenas é devido se a referida situação se prolongar por um período superior a 3 dias consecutivos e completos. Capital
máximo garantido = 500€.

Que riscos não são segurados?
Morte: O suicídio durante os dois primeiros anos a
contar da data de adesão da Pessoa Segura;
Invalidez Absoluta e Permanente: Incapacidade
resultante de tentativa de suicídio da Pessoa Segura ou de
qualquer acto intencional da sua parte
Incapacidade Total Temporária: Incapacidade Total
Temporária resultante de gravidez e parto, interrupção
voluntária, ou não, da gravidez e respectivas
consequências, bem como a fecundação in vitro e
tratamentos de fertilidade e esterilidade
Hospitalização: Hospitalização por qualquer acidente
ou doença sofridos pela Pessoa Segura sobre o efeito
de qualquer droga ou de álcool;

Desemprego Involuntário para Trabalhadores
por Conta de Outrem: desemprego sazonal,
normal na atividade desenvolvida; Desemprego
seguido de emprego parcial, a termo ou temporário;
Qualquer sinistro ocorrido dentro do período de
carência.

Desemprego Involuntário para Trabalhadores por Conta
de Outrem: Ser Trabalhador por Conta de Outrem, com
um contrato individual de trabalho sem termo.
Período de Franquia: Incapacidade Total Temporária e
Desemprego Involuntário para Trabalhadores por Conta
de Outrem (30 dias consecutivos); Hospitalização (3
días).

Período de Requalificação: 6 meses para a
cobertura de Desemprego. Entre sinistros de
desde
que
Incapacidade,
Hospitalização,
decorrentes de uma mesma causa, não se aplica.
Uma vez liquidada a totalidade do Capital Seguro
máximo em caso de um novo sinistro de ITT ou D
terão que decorrer 12 (doze) meses completos de
vigência do Contrato até tais coberturas poderem
ser accionadas novamente .
Período de Carência: Desemprego (30 dias), a
contar da data de adesão à Apólice.

MetLife Europe d.a.c. – Sucursal em Portugal e MetLife Europe Insurance d.a.c.– Sucursal em Portugal, registadas na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 980479436 e 980479428, respectivamente, ambas com sede na Av. da Liberdade, 36, 4º, 1269
– 047 Lisboa. A MetLife Europe d.a.c. e a MetLife Europe Insurance d.a.c. são sociedades de responsabilidade limitada por acções registadas na Irlanda com
o número 415123 e 472350, respectivamente, com.sede social em 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irlanda. A MetLife Europe d.a.c. e a MetLife
Europe Insurance d.a.c. (ambas utilizando a marca MetLife) estão autorizadas pelo Central Bank of Ireland e estão sujeitas a uma supervisão limitada da
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

SGPOR-0342-008

Há alguma restrição da cobertura?
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Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual completa facultada noutros documentos.

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

Onde estou coberto?
As coberturas são válidas em todo o mundo. Todavia, no que se refere às coberturas de M, MA, IAP, Hosp, HospA e
ITT, sempre que ocorram sinistros fora do espaço da União Europeia, devem essas situações ser constatadas por um
médico que exerça a sua actividade no território em causa.

Quais são as minhas obrigações?
1.
2.
3.
4.
5.

Cumprir com os requisitos de elegibilidade descritos no Documento Informativo da Apólice (por exemplo: Ser residente
em Portugal);
Pagar o prémio com a periodicidade acordada;
Comunicar prontamente ao Tomador do Seguro de Grupo ou à Seguradora qualquer alteração do seu domicílio.
Declarar com exactidão todas as circunstâncias que conheça e que razoavelmente deva ter por significativas para a
apreciação do risco pela Seguradora;
Comunicar uma eventual alteração ou agravamento do risco segurado.

Quando e como devo pagar?
O aderente paga o prémio com uma periodicidade mensal.
O prémio mensal é cobrado conjuntamente com a factura de Energia do contrato celebrado com a Iberdrola.

Quando começa e acaba a cobertura?
As coberturas da Apólice cessarão automaticamente, sempre que se atinja a primeira das seguintes datas ou se verifique
qualquer uma das seguintes ocorrências:
a)

Na data do aniversário da Pessoa Segura que permita o reconhecimento do direito à pensão de velhice, nos termos que
estiver previsto no Regime Jurídico da Protecção nas Eventualidades Invalidez e Velhice (aprovado pelo Decreto -Lei n.º
187/2007, de 10 de Maio, com posteriores alterações), ou outro diploma legal que o substitua para todos os efeitos legais,
para as coberturas de IAP, ITT e D;

b)

Na data do 85.º aniversário da Pessoa Segura, para a cobertura de M;

c)

Na data do 99.º aniversário da Pessoa Segura, para as coberturas de MA e Hosp;

d)

Morte ou IAP da Pessoa Segura, independentemente do pagamento ou não do capital seguro, nos termos da Apólice;

e)

Sempre que atingido o limite do Capital Seguro máximo garantido para a respectiva cobertura;

f)

Por cessação do Contrato de Fornecimento de Energia;

g)

Por cessação da Adesão.

Como posso rescindir o contrato?
Denúncia: poderá a todo o tempo denunciar a sua adesão ao contrato, notificando previamente e por escrito o Tomador
do Seguro de Grupo, Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda., em Apartado 12011, E.C. Picoas, 1061-001 Lisboa, ou
por e-mail enviado para o endereço electrónico comercial@iberdrola.pt, ou a MetLife em Avenida da Liberdade, nº36 - 2º
andar, 1269-047 Lisboa ou por e-mail enviado para o endereço electrónico apoiocliente@metlife.pt
Direito de Livre Resolução: pode livremente proceder à resolução da sua adesão no prazo de 30 dias contados a partir da
data da recepção da documentação contratual, mediante envio à MetLife de uma comunicação escrita assinada.

MetLife Europe d.a.c. – Sucursal em Portugal e MetLife Europe Insurance d.a.c.– Sucursal em Portugal, registadas na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 980479436 e 980479428, respectivamente, ambas com sede na Av. da Liberdade, 36, 4º, 1269
– 047 Lisboa. A MetLife Europe d.a.c. e a MetLife Europe Insurance d.a.c. são sociedades de responsabilidade limitada por acções registadas na Irlanda com
o número 415123 e 472350, respectivamente, com.sede social em 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irlanda. A MetLife Europe d.a.c. e a MetLife
Europe Insurance d.a.c. (ambas utilizando a marca MetLife) estão autorizadas pelo Central Bank of Ireland e estão sujeitas a uma supervisão limitada da
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

1. OBJETO
1.1. O objeto das presentes condições gerais é a
prestação do serviço adicional ou do pacote
de serviços subscrito pelo CLIENTE titular de
um Contrato de Fornecimento de Energia com
a IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL
LDA. (IBERDROLA) para a sua residência, que
corresponde à morada de fornecimento
indicada nas respetivas condições particulares.

1.2. A contratação do serviço adicional ou do
pacote de serviços rege-se pelas presentes
condições gerais e pelas condições especifícas
do serviço adicional ou do pacote de
serviços contratado.

2. ENTRADA EM VIGOR, DURAÇÃO,
RENOVAÇÃO E CESSAÇÃO DO
CONTRATO
2.1. O serviço adicional ou o pacote de
serviços é válido desde a sua subscrição,
estabelecendo-se o seguinte período de
carência, salvo indicação em contrário prevista
nas respetivas Condições Especifícas:
• Para Contratos de Fornecimento de Energia
em que à data da susbcrição do serviço
adicional ou do pacote de serviços, o
fornecimento de energia já se tenha iniciado:
30 (trinta) dias desde a data de subscrição;
• Para Contratos de Fornecimento de Energia
em que à data da susbcrição do serviço
adicional ou do pacote de serviços, o
fornecimento de energia não se tenha
iniciado: 30 (trinta) dias desde o ínicio efetivo
do fornecimento.
2.2. O presente contrato tem duração
indeterminada e poderá ser livremente
denunciado por qualquer uma das partes, com
antecedência de 15 (quinze) dias em relação
à data pretendida, por meio de comunicação
escrita para o Apartado 12011, EC Picoas, 1061001 Lisboa ou por e-mail para o endereço
eletrónico
comercial@iberdrola.pt,
caso
seja o CLIENTE a cancelar, sem que resulte à
contraparte o direito a compensação, exceto
quando prevista nas Condições Específicas do
serviço adicional ou do pacote de serviços
e desde que este tenha sido efetivamente
prestado.
2.3. A adesão ao serviço adicional ou
ao pacote de serviços é independente e
não interfere com a prestação do serviço
público essencial, salvo na situação em que
haja eventual concessão de descontos pela
subscrição do mesmo.

2.4. Se o serviço adicional ou o pacote de
serviços estiver associado a Contrato de
Fornecimento de Energia que contemple
alguma promoção e/ou desconto, aplicarse-á o estabelecido nas respetivas condições
contratuais.
2.5. A IBERDROLA poderá fazer cessar o
serviço adicional ou o pacote de serviços
por incumprimento de qualquer obrigação
emergente do contrato pelo CLIENTE, entre
as quais, mas não exclusivamente, a falta de
pagamento ou de pagamento atempado, assim

2.10. Sem prejuizo, eventuais modificações
contratuais que se venham a verificar durante
execução do contrato não suspenderão o
período anual iniciado na data de subscrição
do serviço ou os seguintes, sempre e quando o
serviço não tenha sido interrompido.

5.4. As assistências técnicas prestadas a pedido do CLIENTE que não estejam incluídas no
âmbito do serviço adicional ou do pacote
de serviços serão faturadas e pagas imediatamente após a sua realização, mediante prévia
apresentação e aceitação do orçamento.

3. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO
5.5. Do mesmo modo, quando a prestação do
SERVIÇO
serviço adicional ou do pacote de serviços
3.1. O serviço adicional ou o pacote de ser- exceder os limites previstos nas respetivas
viços é prestado de acordo com o previsto nas Condições Específicas, o custo adicional será
Condições Específicas.
cobrado ao CLIENTE pelo técnico autorizado,
3.2. A contratação do serviço adicional ou do mediante prévia apresentação e aceitação do
pacote de serviços não substitui a articulação orçamento.
que o CLIENTE deverá manter com o seu Ope6. LIVRE RESOLUÇÃO
rador da Rede de Distribuição no âmbito das
intervenções de emergência e de qualidade de 6.1. De acordo com o disposto no regime
serviço, pelo que sempre que o CLIENTE detete jurídico dos contratos celebrados à distância e
alguma anomalia na rede elétrica e/ou de gás fora do estabelecimento comercial, o CLIENTE
deverá contactar a linha de emergência e ava- dispõe de um prazo de 14 (catorze) dias a
rias do respetivo Operador da Rede de Distri- contar da data da sua assinatura para rescindir
buição.
o presente Contrato sem prejuízo da realização
3.3. A IBERDROLA poderá solicitar ao CLIENTE a de qualquer serviço ou o início do mesmo a
sua colaboração para a realização de controlos pedido do CLIENTE durante esse prazo implicar
internos de qualidade, os quais serão realizados o seu pagamento.
por pessoal devidamente acreditado para o
7. TRATAMENTO DE DADOS
efeito.
7.1. Ao tratamento de dados pessoais, aplicam4. RESPONSABILIDADES
se os termos previstos nas Condições Gerais do
4.1. A IBERDROLA é responsável exclusivamente Contrato de Fornecimento de Energia.
pela correta execução dos trabalhos objeto do
presente contrato, não sendo responsável por: 8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
• Danos pessoais ou materiais resultantes 8.1. A informação relativa ao recurso às
do uso ou conservação indevidos dos entidades de resolução alternativa de litígios,
equipamentos elétricos e/ou a gás;
consta das Condições Gerais do Contrato de
• Danos causados a qualquer equipamento
Fornecimento de Energia.
ou ao seu normal funcionamento, exceto
se forem da responsabilidade da própria 9. DISPOSIÇÕES FINAIS
IBERDROLA;
• Danos causados a terceiros por incidentes 9.1. Se qualquer parte ou disposição do
presente Contrato vier a ser considerada nula
cobertos.
• Danos
causados
por
circunstâncias ou de nenhum efeito, manter-se-ão em vigor
as restantes disposições.
imprevistas ou de força maior;
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CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS
ADICIONAIS E DOS PACOTES DE SERVIÇOS

como o incumprimento de qualquer obrigação 4.2. A IBERDROLA não se responsabiliza por
que a legislação imponha ao CLIENTE.
atrasos ou impedimentos na execução dos
2.6. No caso em que se comprove que as serviços em caso de greve, motim, graves
caraterísticas da instalação do CLIENTE e/ou alterações meteorológicos e noutros casos de
dos equipamentos instalados não respeitam força maior.
o previsto nas Condições Específicas do
serviço adicional ou do pacote de serviços 5. PREÇO, FATURAÇÃO E PAGAMENTO
contratado, a cessação operará sem qualquer 5.1. O preço do serviço adicional ou do
aviso prévio. Num caso ou no outro, a pacote de serviços encontra-se definido
cessação não importa qualquer obrigação de no Anexo do Contrato de Fornecimento de
indemnização pelo CLIENTE.
Energia e poderá, a par dos limites anuais e
2.7. A cessação do Contrato de Fornecimento dos pagamentos previstos nas respetivas
de Energia com a IBERDROLA implica a Condições Específicas, ser alvo de atualização
cessação do serviço adicional ou do pacote anual a 1 de Janeiro, de acordo com o Índice
de serviços, salvo indicação em contrário de Preços no Consumidor (IPC) publicado pelo
prevista nas respetivas Condições Especifícas. Instituto Nacional de Estatística, o qual terá
2.8. O CLIENTE não poderá transferir, estender como referência a taxa de variação média no
ou de alguma forma afetar os efeitos da período de Novembro a Novembro anterior à
subscrição do serviço adicional ou do pacote aplicação da atualização.
de serviços a outras moradas diferentes
5.2. O preço do serviço adicional ou do
da residência, podendo apenas ceder a sua
pacote de serviços é cobrado na fatura de
posição contratual ao novo possuidor da
instalação e equipamentos, dando disso fornecimento de energia, com a respetiva
periodicidade, devendo o pagamento ser
conhecimento à IBERDROLA.
efetuado de acordo com a modalidade e prazo
2.9. Para efeito de contagem do período anual
previstos na mesma.
associado aos limites, custos e pagamentos
previstos nas Condições Específicas, considera- 5.3. Os atrasos de pagamento de qualquer
se a data inicial de subscrição do serviço fatura ficam sujeitos à cobrança de juros de
mora à taxa legal em vigor.
adicional ou do pacote de serviços.

2.1.4. O serviço Bricolage Elétrica consiste
PROTEÇÃO ELÉTRICA LAR PLUS
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
1. OBJETO
1.1. O objeto das presentes condições é
a prestação pela IBERDROLA CLIENTES
PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA. (IBERDROLA)
dos serviços incluídos no pacote de serviços
Proteção Elétrica Lar Plus, disponível para
o CLIENTE Doméstico com limite de potência
contratada ≤41,4 kVA.

2. DESCRIÇÃO
2.1. O Proteção Elétrica Lar Plus é um
pacote de serviços, que inclui:
• Serviço Proteção Electrodomésticos (PE);
• Serviço Urgências Elétricas (UE);
• Serviço Protecção Climatização (PC);
• Serviço Bricolage Elétrica (BE).
2.1.1. O serviço Proteção Eletrodomésticos
consiste na reparação por técnico qualificado
de avarias mecânicas, eletrónicas e/ou
elétricas dos seguintes electrodomésticos
instalados na residência do CLIENTE:
frigorífico, máquina de lavar roupa,
fogão elétrico, forno (micro-ondas não
incluído, quando se trate de equipamento
à parte), exaustor, máquina de lavar loiça,
máquina de secar roupa, arca congeladora,
termoacumulador ou caldeira elétrica.
Caso não seja possível reparar o
eletrodoméstico por uma razão atendível,
como seja a falta de peças sobresselentes, o
CLIENTE terá direito a receber um pagamento
de substituição por impossibilidade de
reparação de acordo com os valores
estabelecidos no clausurado deste serviço,
deduzido o custo das reparações já realizadas
no mesmo período anual, se for o caso.

numa intervenção anual efetuada por
técnico qualificado na residência do
CLIENTE para prestação dos seguintes
serviços: substituição de mecanismos
elétricos (tomadas, interruptores e botões);
ligação e colocação em funcionamento de
frigoríficos, congeladores, máquinas de lavar
roupa, máquina de secar roupa, máquina
de lavar loiça, fornos, fogões elétricos,
termoacumuladores ou caldeiras elétricas.
Inclui ainda a ligação às torneiras existentes
de água e escoamento; ligação e colocação
em
funcionamento
de
equipamento
tecnológico limitado a televisores, DVD,
consolas e equipamentos de home cinema;
instalação ou substituição de exaustores na
cozinha e nas casas de banho; instalação de
temporizadores e termostatos; e, instalação
ou substituição de lâmpadas ou apliques
onde exista ponto de luz.

3. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
3.1. Prestação dos serviços
Os serviços serão prestados de acordo com o
previsto nas respetivas condições específicas.

3.2. Cancelamento de serviço
3.2.1. A cessação do Contrato de Fornecimento de Energia (Eletricidade) com a IBERDROLA
não implica a cessação do pacote de serviços
Proteção Elétrica Lar Plus, excepto se o
CLIENTE o solicitar expressamente.

3.2.2. Sem prejuízo da contratação conjunta, o CLIENTE poderá desistir livremente de
qualquer serviço incluído do Pacote, mantendo-se os restantes, os quais passarão desde
essa data a ser facturados ao preço do serviço
contratado como independente.

3.2.3. Excepciona-se do número anterior o
serviço de Bricolage Elétrica.

2.1.2. O serviço Urgências Eletricas consiste 4. EXCLUSÕES
na assistência a uma urgência elétrica na 4.1. Fica excluído do âmbito do pacote de

residência do CLIENTE ou nalguma das suas serviços Proteção Elétrica Lar Plus:
dependências, excluindo garagens, anexos, • As instalações não incluídas no conceito de
CLIENTE Doméstico e de CLIENTE Doméstico
piscinas e iluminação exterior, com um
com potência contratada > 41,4 kVA;
limite anual previsto no Anexo do Contrato
de Fornecimento de Energia (Eletricidade) e • As exclusões previstas nas condições
específicas dos serviços incluídos no
que provoque a ausência de energia alheia ao
pacote de serviços Proteção Elétrica Lar
Operador de Rede de Distribuição (ORD).
Plus.
2.1.3. O serviço Proteção Climatização consiste na reparação por técnico qualificado de
avarias mecânicas, eletrónicas e/ou elétricas
dos equipamentos de climatização individual
por expansão directa instalados na residência
do CLIENTE, do seu circuito de refrigerante,
das tubagens de esgoto e da ligação elétrica
aos equipamentos. Inclui instalações de ar
condicionado e/ou bomba de calor do tipo
split, multisplit ou condutas.
Caso não seja possível reparar o equipamento de climatização por uma razão atendível,
como seja a falta de peças sobresselentes, o
CLIENTE terá direito a receber um pagamento
de substituição por impossibilidade de reparação de acordo com os valores estabelecidos no clausurado deste serviço, deduzido o
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custo das reparações já realizadas no mesmo
período anual, se for o caso.

PROTEÇÃO ELÉTRICA LAR
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

3. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
3.1. Prestação dos serviços
Os serviços serão prestados de acordo com o

previsto nas respetivas condições específicas.
1. OBJETO
1.1. O objeto das presentes condições é 3.2. Cancelamento de serviço
a prestação pela IBERDROLA CLIENTES 3.2.1. A cessação do Contrato de FornecimenPORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. (IBERDROLA)
dos serviços incluídos no pacote de serviços
Proteção Elétrica Lar, disponível para o
CLIENTE Doméstico com limite de potência
contratada ≤41,4 kVA.

to de Energia (Eletricidade) com a IBERDROLA
não implica a cessação do pacote de serviços
Proteção Elétrica Lar, exceto se o CLIENTE o
solicitar expressamente.

serviços, que inclui:

o CLIENTE poderá desistir livremente e
em qualquer altura do serviço Proteção
Eletrodomésticos ou do serviço Urgências
Elétricas, caso em que manter-se-á vigente
apenas o serviço Urgências Elétricas ou
Proteção Eletrodomésticos, respectivamente,
o qual passará desde essa data, a ser
facturado ao preço do serviço contratado
como independente.

3.2.2. Sem prejuízo da contratação conjunta
dos serviços Proteção Eletrodomésticos,
2. DESCRIÇÃO
2.1. O Proteção Elétrica Lar é um pacote de Urgências Elétricas e Bricolage Elétrica,

• Serviço Proteção Eletrodomésticos (PE);
• Serviço Urgências Elétricas (UE);
• Serviço Bricolage Elétrica (BE).
2.1.1. O serviço Proteção Eletrodomésticos
consiste na reparação por técnico qualificado
de avarias mecânicas, eletrónicas e/ou
elétricas dos seguintes eletrodomésticos
instalados na residência do CLIENTE:
frigorífico, máquina de lavar roupa,
fogão elétrico, forno (micro-ondas não
incluído, quando se trate de equipamento
à parte), exaustor, máquina de lavar loiça,
máquina de secar roupa, arca congeladora,
termoacumulador ou caldeira elétrica e
televisor.

4. EXCLUSÕES
4.1. Fica excluído do âmbito do pacote de
serviços Proteção Elétrica Lar:

• As instalações não incluídas no conceito
de CLIENTE Doméstico com potência
contratada ≤41,4 kVA;
• As exclusões previstas nas condições
especificas dos serviços incluídos no
Caso não seja possível reparar o
pacote Proteção Elétrica Lar.
eletrodoméstico por uma razão atendível,
como seja a falta de peças sobresselentes, o
CLIENTE terá direito a receber um pagamento
de substituição por impossibilidade de
reparação de acordo com os valores
estabelecidos nas condições deste serviço,
deduzido o custo das reparações já realizadas
no mesmo período anual, se for o caso.

2.1.2. O serviço Urgências Eletricas consiste
na assistência a uma urgência elétrica na
residência do CLIENTE ou nalguma das suas
dependências, excluindo garagens, anexos,
piscinas e iluminação exterior, com um
limite anual previsto no Anexo do Contrato
de Fornecimento de Energia (Eletricidade) e
que provoque a ausência de energia alheia ao
Operador de Rede de Distribuição (ORD).
2.1.3. O serviço Bricolage Elétrica consiste
numa intervenção anual efetuada por
técnico qualificado na residência do
CLIENTE para prestação dos seguintes
serviços: substituição de mecanismos
elétricos (tomadas, interruptores e botões);
ligação e colocação em funcionamento
de frigoríficos, congeladores, máquinas
de lavar roupa, máquina de secar roupa,
máquina de lavar loiça, fornos, fogões
elétricos, termoacumuladores ou caldeiras
elétricas e televisor. Inclui ainda a ligação às
torneiras existentes de água e escoamento;
ligação e colocação em funcionamento
de equipamento tecnológico limitado a
televisores, DVD, consolas e equipamentos de
home cinema; instalação ou substituição de
exaustores na cozinha e nas casas de banho;
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instalação de temporizadores e termostatos;
e, instalação ou substituição de lâmpadas ou
apliques onde exista ponto de luz.

pela IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL
LDA. (IBERDROLA) do serviço Proteção Eletrodomésticos, disponível para o CLIENTE Doméstico
com limite de potência contratada ≤41,4 kVA e que
possua um Contrato de Fornecimento de Energia
(Eletricidade) em vigor com a IBERDROLA.

2. DESCRIÇÃO
2.1. O serviço Proteção Eletrodomésticos consiste na reparação por técnico qualificado de avarias mecânicas, eletrónicas e/ou elétricas dos seguintes eletrodomésticos instalados na residência
do CLIENTE:
• Frigorífico;
• Máquina de lavar roupa;
• Fogão elétrico;
• Forno (micro-ondas não incluído, quando se
trate de equipamento à parte);
• Exaustor;
• Máquina de lavar loiça;
• Máquina de secar roupa;
• Arca congeladora;
• Termoacumulador ou caldeira elétrica;
• Televisor.
2.2. Caso não seja possível reparar o eletrodoméstico por uma razão atendível, como seja a falta de
peças sobresselentes, o CLIENTE terá direito a receber um pagamento de substituição por impossibilidade de reparação de acordo com os valores estabelecidos em Pagamento de Substituição por
Impossibilidade de Reparação, deduzido o custo
das reparações já realizadas no mesmo período
anual, se for o caso.
O Pagamento de Substituição por Impossibilidade de Reparação é variável em função da antiguidade do equipamento conforme se indica:
• 300 E por ano e por eletrodoméstico com menos de 5 anos;
• 250 E por ano e por eletrodoméstico com 5 ou
mais anos e menos de 7 anos;
• 200 E por ano e por eletrodoméstico com 7 ou
mais anos e menos de 9 anos;
• 150 E por ano e por eletrodoméstico com 9 ou
mais anos e menos de 11 anos;
• 0 E por ano por eletrodoméstico com 11 ou mais
anos.
Custo Máximo Anual: Para eletrodomésticos com
uma antiguidade igual ou inferior a 10 (dez) anos
está coberta pelo serviço, sem custos adicionais,
a reparação cujo custo ou somatório destes, não
exceda o custo máximo anual por eletrodoméstico
de 300 (trezentos) €.
No caso de eletrodomésticos com uma antiguidade
superior a 10 (dez) anos, a reparação incluirá a
deslocação e as primeiras 3 (três) horas de mão de
obra. O custo das peças necessárias à reparação
ficará a cargo do CLIENTE

3. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
3.1. Âmbito
i. Eletrodomésticos com antiguidade igual
ou inferior a 10 (dez) anos: estão cobertas
as despesas de deslocação, a mão de obra e as
peças necessárias à reparação das avarias sem
limite anual, sem prejuízo de estabelecer-se um

O Pagamento de Substituição só poderá ser
atribuído uma vez por equipamento e durante o
período anual vigente. Para o efeito, a IBERDROLA
reunirá no momento da assistência os elementos
relativos ao equipamento em causa (Marca, Modelo
e N.º série).
3.6. Garantia
Todas as reparações efetuadas tem garantia de 6
(seis) meses a partir da data da sua conclusão.

4. EXCLUSÕES
4.1. Estão excluídos

do âmbito do serviço de
Proteção Eletrodomésticos:
• Serviços em instalações comerciais ou industriais
e, de um modo geral, os eletrodomésticos cuja
utilização não seja exclusivamente para fins
domésticos;
• Eletrodomésticos diferentes dos expressamente
mencionados na DESCRIÇÃO;
• Eletrodomésticos dentro do prazo de garantia;
• Controlos remotos, tubagens de alimentação
ou de escoamento, válvulas, juntas ou isolantes,
periféricos ou em geral, quaisquer outros
elementos externos ao aparelho;
• Eletrodomésticos que habitualmente não se
encontrem instalados para utilização corrente
na residência do CLIENTE que corresponde à
morada do ponto de fornecimento;
• Esmaltes, tintas, niquelados, cromados, peças e
componentes estéticos ou outro tipo de peças
que não afetem o funcionamento interno do
aparelho;
• Corrosão ou oxidação quer sejam causadas pela
utilização normal ou desgaste do aparelho ou
aceleradas por fatores ambientais ou climáticos
desfavoráveis como areia, pó, humidade ou
salinidade;
• Avarias causadas por uma utilização anormal,
negligente ou inadequada do aparelho ou por
qualquer tipo de ação de origem externa;
• Danos causados intencionalmente no aparelho;
• Danos acidentais ou golpes no aparelho
causados por algo externo;
• Danos sequenciais no aparelho, desde que
não tenham sido causados por uma avaria de
funcionamento interna;
• Operações de manutenção ou conservação do
aparelho, como lubrificações, ajustes, limpezas
ou revisões periódicas;
• Qualquer peça considerada consumível pelo
fabricante como lâmpadas, baterias, filtros, etc;
• Reclamações por perda de utilidade do
equipamento quando a sua reparação não for
possível devido a um motivo justificado;
• Avarias que sejam consequência direta ou indireta de incêndios, fenómenos da natureza de caráter extraordinário ou catastrófico (inundações,
tempestades, furacões, sismos, erupções vulcânicas, etc.), atos ligados a terrorismo, motins, tumultos ou manifestações legais ou ilegais, reação
ou radiação nuclear, conflitos armados, atuações
de forças armadas em tempos de paz e factos
qualificados pela endidade pública responsável
como de catástrofe ou calamidade;
• Qualquer tipo de avaria ou dano provocado pela
existência de amianto no aparelho;
• Deterioração de alimentos bem como falhas ou
danos causados em elementos que não sejam
próprios dos aparelhos cobertos e, em geral,
responsabilidade civil de qualquer natureza;
• Lucro cessante ou perda de benefícios por
parte do CLIENTE e/ou qualquer terceiro, ou
compensações por custos decorrentes do
serviço prestado ao aparelho avariado durante o
período da reparação.
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PROTEÇÃO ELETRODOMÉSTICOS
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
1. OBJETO
1.1. O objeto das presentes condições é a prestação

Custo Máximo Anual por eletrodoméstico de
acordo com o estabelecido na DESCRIÇÃO.
O somatório dos custos é designado por Custo
de Reparação, cujo detalhe será entregue ao
CLIENTE, após a visita do técnico.
Caso o Custo de Reparação após uma
intervenção ultrapasse o custo máximo anual
por eletrodoméstico proceder-se-á de acordo
com o estabelecido nas Condições Gerais dos
Serviços Adicionais e dos Pacotes de Serviços.
ii. Eletrodomésticos com mais de dez (10) anos
de antiguidade: estão cobertas pelo serviço
tanto a deslocação como as primeiras 3 (três)
horas de mão de obra.
O custo das peças necessárias à reparação
ficará a cargo do CLIENTE e será faturado
após apresentação e aceitação do respetivo
orçamento.
3.2. Pedido de assistência
Sempre que o CLIENTE necessite de solicitar
assistência ao abrigo do serviço Proteção
Eletrodomésticos, deverá contactar a IBERDROLA
através do número de Apoio ao CLIENTE 808 50 20
50, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia.
As seguintes avarias serão atendidas com um
alcance limitado, encontrando-se coberta a
deslocação e as primeiras 3 (três) horas de mão de
obra, sendo os restantes custos suportados pelo
CLIENTE:
• Corrosão ou oxidação quer sejam causadas pela
utilização normal ou desgaste do aparelho ou
aceleradas por fatores ambientais ou climáticos
desfavoráveis como areia, pó, humidade ou
salinidade;
• Atualizações de software;
• Falhas causadas por instalação inadequada ou
desconformes com regulamentos, ventilação
inadequada, modificações inadequadas ou uso
de peças sobressalentes não originais;
• Defeitos ou avarias causados como resultado
de reparações, modificações ou desmontagem
ou remoção do aparelho por um técnico não
autorizado pela IBERDROLA;
• Falhas ou deficiências de operação devido ao
software ou firmware instalado no dispositivo.
3.3. Prazos da assistência a avarias
A assistência a avarias será efetuada num prazo
máximo de 2 (dois) dias, excluindo sábados,
domingos e feriados nacionais e locais, contados
desde a comunicação do CLIENTE, salvo motivo de
força maior.
Considera-se que o prazo de assistência foi
cumprido sempre que o técnico tiver contactado o
CLIENTE no período estabelecido e tiver proposto
pelo menos um agendamento dentro do período
máximo mencionado anteriormente.
Não se considera incumprimento do prazo a
circunstância do CLIENTE solicitar a visita em
momento posterior.
3.4. Antiguidade dos eletrodomésticos
A antiguidade dos equipamentos cobertos determinar-se-á de acordo com a data da compra, a qual
será comprovada pelo CLIENTE mediante apresentação do respetivo recibo de compra.
3.5. Pagamento de Substituição por impossibilidade de reparação
De acordo com o estabelecido na DESCRIÇÃO, o
CLIENTE terá direito a receber o Pagamento de
Substituição por impossibilidade de reparação,
estando em qualquer dos casos limitado a
eletrodomésticos com antiguidade igual ou inferior
a 10 (dez) anos.
Do montante apurado como Pagamento de
Substituição será descontado o valor das
eventuais reparações realizadas no mesmo período
anual, se for o caso.

ção pela IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA. (IBERDROLA) do serviço Proteção Climatização, disponível para o CLIENTE Doméstico
com limite de potência contratada ≤41,4 kVA.

2. DESCRIÇÃO
2.1. O serviço Proteção Climatização consiste na
reparação por técnico qualificado de avarias mecânicas, eletrónicas e/ou elétricas dos equipamentos
de climatização individual por expansão directa
instalados na residência do CLIENTE, do seu circuito de refrigeração, das tubagens de esgoto e da ligação elétrica aos equipamentos. Inclui instalações
de ar condicionado e/ou bomba de calor do tipo
split, multisplit ou condutas.
2.2. Caso não seja possível reparar o equipamento de climatização por uma razão atendível, como
seja a falta de peças sobresselentes, o CLIENTE terá
direito a receber um pagamento de substituição
por impossibilidade de reparação de acordo com
os valores estabelecidos em Pagamento de Substituição por Impossibilidade de Reparação,
deduzido o custo das reparações já realizadas no
mesmo período anual, se for o caso.
O Pagamento de Substituição por Impossibilidade de Reparação é variável em função da antiguidade do equipamento conforme se indica:
• 300 E por ano e por equipamento com menos
de 5 anos;
• 250 E por ano e por equipamento com 5 ou mais
anos e menos de 7 anos;
• 200 E por ano e por equipamento com 7 ou mais
anos e menos de 9 anos;
• 150 E por ano e por equipamento com 9 ou mais
anos e menos de 11 anos;
• 0 E por ano por equipamento com 11 ou mais
anos.
Custo Máximo Anual: Para equipamentos com
uma antiguidade igual ou inferior a 10 (dez) anos
está coberta pelo serviço sem custos adicionais a
reparação cujo custo ou somatório destes, não
exceda o custo máximo anual de 300 (trezentos) €.
No caso de equipamentos com uma antiguidade
superior a 10 (dez) anos, a reparação incluirá a
deslocação e as 3 (três) horas de mão de obra. O
custo das peças necessárias à reparação ficará a
cargo do CLIENTE.

3. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
3.1. Âmbito
i. Equipamentos com antiguidade igual ou
inferior a 10 (dez) anos de antiguidade: Estão
cobertas as despesas de deslocação, a mão de
obra e as peças necessárias à reparação das
avarias sem limite anual de reparações, sem
prejuízo de estabelecer-se um Custo Máximo
Anual por equipamento de acordo com o
estabelecido na DESCRIÇÃO.
O somatório dos custos é designado por Custo
de Reparação, cujo detalhe será entregue ao
CLIENTE, após a visita do técnico.
Caso o Custo de Reparação após uma
intervenção ultrapasse o custo máximo anual
proceder-se-á de acordo com o estabelecido nas
Condições Gerais dos Serviços Adicionais e dos
Pacotes de Serviços.

4. EXCLUSÕES
4.1. Estão excluídos

do âmbito do serviço de
Proteção Climatização:
• Serviços em instalações comerciais ou industriais
e, de um modo geral, os equipamentos cuja
utilização não seja exclusivamente para fins
domésticos;
• As instalações de climatização centralizadas
que prestem serviço a mais do que uma
habitação, equipamentos portáteis, instalações
que não sejam fixas ou que habitualmente
não se encontrem instalados para utilização
na residência do CLIENTE, ao qual se associa
o serviço e equipamentos de climatização
que utilizem tecnologias diferentes das
expressamente incluídas na DESCRIÇÃO.
• Instalações e equipamentos dentro do prazo de
garantia;
• A reparação de equipamentos ou partes de
instalação que não sejam visíveis e/ou acessíveis
pelo técnico;
• Esmaltes, tintas, niquelados, cromados, peças e
componentes estéticos ou outro tipo de peças
que não afetem o funcionamento interno do
aparelho;
• Corrosão ou oxidação quer sejam causadas
pela utilização normal ou desgaste do aparelho,
quer sejam aceleradas por fatores ambientais
ou climáticos desfavoráveis como areia, pó,
humidade ou salinidade;
• Avarias causadas por uma utilização anormal,
negligente ou inadequada do aparelho ou por
qualquer tipo de ação de origem externa;
• Danos causados intencionalmente no aparelho;
• Danos acidentais ou golpes no aparelho
causados por algo externo;
• Danos sequenciais no aparelho, desde que
não tenham sido causados por uma avaria de
funcionamento interna;
• Operações de manutenção ou conservação do
aparelho, como lubrificações, ajustes, limpezas
ou revisões periódicas;
• Qualquer peça considerada consumível pelo
fabricante;
• Reclamações por perda de utilidade do
equipamento quando a sua reparação não for
possível devido a um motivo justificado;
• Avarias que sejam consequência direta ou
indireta de incêndios, fenómenos da natureza
de carácter extraordinário ou catastrófico
(inundações, tempestades, furacões, sismos,
erupções vulcânicas, etc.), atos ligados a
terrorismo, motins, tumultos ou manifestações
legais ou ilegais, reação ou radiação nuclear,
conflitos armados, atuações de forças armadas
em tempos de paz e factos qualificados
pela endidade pública responsável como de
catástrofe ou calamidade;
• Qualquer tipo de avaria ou dano provocado
por instalação incorrecta ou não conforme com
regulamentações, modificações inapropriadas
ou utilização de peças sobressalentes não
originais;
• Danos nos equipamentos, sempre que não
tenham sido causados por uma avaria de
funcionamento interna, ou danos causados em
elementos que não sejam próprios da instalação
coberta e, em geral, responsabilidade civil de
qualquer natureza;
• Lucro cessante ou perda de benefícios por
parte do CLIENTE e/ou qualquer terceiro, ou
compensações por custos decorrentes do
serviço prestado ao aparelho avariado durante o
período da reparação.

EXEMPLAR PARA O CLIENTE - SGPOR-00535 – 004

E
E
IBERDROLA
IBERDROLA
CLIENTES
CLIENTES
PORTUGAL,
PORTUGAL,
UNIPESSOAL,
UNIPESSOAL,
LDA., LDA.,
Sede Avenida
Sede Av. Dom
D. João
João
II, Edifício
II, Edifício
Meridiano,
Meridiano,
n.ºnº
30,30,
3.º,piso
1990-092
3, 1990-092
Lisboa,
Lisboa,
matriculada
matriculada
na Conservatória
na Conservatória
do Registo
do Registo
Comercial
Comercial
de Lisboa
de Lisboa
- 2ª Secção,
- 2ª Secção,
com ocom
número
o número
únicoúnico
de matrícula
de matrícula
e de pessoa
e de pessoa
coletiva
coletiva
502 124
502083,
124Capital
083, Capital
SocialSocial
4.000.000,00
4.000.000,00

PROTEÇÃO CLIMATIZAÇÃO
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
1. OBJETO
1.1. O objeto das presentes condições é a presta-

ii. Equipamentos com mais de dez (10) anos de
antiguidade: Estão cobertas pelo serviço tanto
a deslocação como as primeiras 3 (três) horas de
mão de obra.
O custo das peças necessárias à reparação
ficará a cargo do CLIENTE e será faturado
após apresentação e aceitação do respetivo
orçamento.
3.2. Pedido de assistência
Sempre que o CLIENTE necessite de solicitar
assistência ao abrigo do serviço Proteção
Climatização, deverá contactar a IBERDROLA
através do número de Apoio ao CLIENTE 808 50 20
50, disponível 24 (vinte e quatro) horas.
As seguintes avarias serão atendidas com um
alcance limitado, encontrando-se coberta a
deslocação e as primeiras 3 (três) horas de mão de
obra, sendo os restantes custos suportados pelo
CLIENTE:
• Corrosão ou oxidação quer sejam causadas pela
utilização normal ou desgaste do aparelho ou
aceleradas por fatores ambientais ou climáticos
desfavoráveis como areia, pó, humidade ou
salinidade;
• Atualizações de software;
• Falhas causadas por instalação inadequada ou
desconformes com regulamentos, ventilação
inadequada, modificações inadequadas ou uso
de peças sobressalentes não originais;
• Defeitos ou avarias causados como resultado
de reparações, modificações ou desmontagem
ou remoção do aparelho por um técnico não
autorizado pela IBERDROLA; e,
• Falhas ou deficiências de operação devido ao
software ou firmware instalado no dispositivo.
3.3. Prazos da assistência a avarias
A assistência a avarias será efetuada num prazo
máximo de 2 (dois) dias, excluindo sábados,
domingos e feriados nacionais e locais, contados
desde a comunicação do CLIENTE, salvo motivo de
força maior.
Considera-se que o prazo de assistência foi
cumprido sempre que o técnico tiver contactado o
CLIENTE no período estabelecido e tiver proposto
pelo menos um agendamento dentro do período
máximo mencionado anteriormente.
Não se considera incumprimento do prazo a
circunstância do CLIENTE solicitar a visita em
momento posterior.
3.4. Antiguidade dos equipamentos
A antiguidade dos equipamentos cobertos determinar-se-á de acordo com a data da compra, a qual
será comprovada pelo CLIENTE mediante apresentação do respetivo recibo de compra.
3.5. Pagamento de Substituição por impossibilidade de reparação
De acordo com o estabelecido na DESCRIÇÃO, o
CLIENTE terá direito a receber o Pagamento de
Substituição por impossibilidade de reparação,
estando em qualquer dos casos limitado a
equipamentos com antiguidade igual ou inferior a
10 (dez).
Do montante apurado como Pagamento de
Substituição será descontado o valor das
eventuais reparações realizadas no mesmo período
anual, se for o caso.
O Pagamento de Substituição só poderá ser
atribuído uma vez por equipamento e durante o
período anual vigente. Para o efeito, a IBERDROLA
reunirá no momento da assistência os elementos
relativos ao equipamento em causa (Marca, Modelo
e N.º série).
3.6. Garantia
Todas as reparações efetuadas tem garantia de 6
(seis) meses a partir da data da sua conclusão.

pela IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL
LDA. (IBERDROLA) do serviço Urgências Elétricas,
disponível para o Cliente Doméstico ou condomínio
de habitação (sem limite de potência contratada)
e para o CLIENTE Não Doméstico (com o limite de
potência contratada ≤20,7 kVA), que possua um
Contrato de Fornecimento de Energia (Eletricidade)
em vigor com a IBERDROLA.

2. DESCRIÇÃO
2.1. O serviço de Urgências Elétricas é um serviço
prestado pela IBERDROLA com vista à resolução de
uma urgência elétrica, o qual inclui:
• Assistência técnica prestada até 3 (três) horas a
partir da receção do contacto do CLIENTE, a uma
urgência elétrica na sua residência que provoque
a ausência de energia alheia ao Operador de
Rede de Distribuição (ORD), com o limite anual
previsto no Anexo ao Contrato de Fornecimento
de Energia (Eletricidade);
• Envio de técnico autorizado pela IBERDROLA
ao domicílio do CLIENTE a fim de efetuar a
reparação;
• O custo da deslocação do técnico, da reparação
e dos materiais utilizados, até ao limite anual
previsto no Anexo ao Contrato de Fornecimento
de Energia.
2.2. Por urgência elétrica entende-se um
acontecimento imprevisto e repentino na
infraestrutura elétrica integrada no domícilio
do CLIENTE ou no condomínio de habitação,
que provoque a ausência de energia elétrica na
morada do ponto de fornecimento ou nalguma das
suas dependências, excluindo garagens, anexos,
piscinas e iluminação exterior.
2.3. O elemento que separa as redes da
comunidade de condóminos e a do utilizador final
é o elemento de medição que faz parte da rede do
utilizador final.
2.4. As normas de instalação e de segurança a
observar nas instalações elétricas de utilização em
baixa tensão encontram-se definidas nas Regras
Técnicas das Instalações Elétricas em Baixa Tensão,
anexas à Portaria n.º 949-A/2006, na sua atual
redação.
2.5. Quando na reparação da avaria for necessária
a substituição de peças tais como fichas elétricas,
interruptores ou outros dispositivos, estas
substituem-se por modelos standard de acordo
com a decisão do técnico autorizado, salvo se o
CLIENTE providenciar a seu custo a escolha das
peças. Não se garante a correção estética de acordo
com a decoração da casa, das peças usadas na
reparação.

3. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
3.1. Pedido de Assistência
Sempre que o CLIENTE necessite de solicitar
assistência ao abrigo do serviço Urgências Elétricas,
deverá contactar a IBERDROLA através do número
de Apoio ao CLIENTE 808 50 20 50, disponível 24
(vinte e quatro) horas por dia.
3.2. Prazo da assistência a avarias
A assistência a avarias será efetuada num prazo
máximo de 3 (três) horas, excluindo sábados,
domingos e feriados nacionais e locais, contados

4. EXCLUSÕES
4.1. Fica excluído do âmbito do serviço de
Urgências Elétricas:
• As instalações não incluídas no conceito de
CLIENTE Doméstico ou de Condomínio de
Habitação e de CLIENTE Não Doméstico (com o
limite de potência contratada ≤20,7 kVA);
• A infra-estrutura elétrica integrada na habitação
de cada um dos condóminos, quando o CLIENTE
é um Condomínio de Habitação, garantindo apenas as partes comuns e a rede própria do condomínio;
• A infra-estrutura elétrica integrada no condomínio de habitação, em caso de CLIENTE Doméstico;
• A reparação de eletrodomésticos, aparelhos eletrónicos, computadores, aparelhos de ar condicionado, frigoríficos, bombas, aquecedores, motores, ventiladores, geradores, painéis solares,
antenas, elevadores e qualquer maquinaria ou
aparelho elétrico integrados ou não nas instalações do CLIENTE;
• A reparação ou substituição de equipamentos
destinados a iluminação, como candeeiros,
lâmpadas ou tubos fluorescentes;
• A reparação de equipamentos propriedade do
Operador de Rede de Distribuição;
• A reparação de falhas elétricas que ocorrerem
fora da infra-estrutura elétrica do CLIENTE;
• Danos indiretos causados pela falta total ou
parcial de fornecimento de energia elétrica;
• Os danos causados intencionalmente pelo
CLIENTE ou com a sua conivência;
• As situações nas quais não se tenha encontrado
qualquer avaria;
• As situações nas quais a avaria não reúna os
requisitos que a qualificam como urgência
elétrica;
• Os serviços que o CLIENTE tenha executado ou
contratado por sua conta, exceto se tiverem sido
autorizados previamente pela IBERDROLA;
• A reparação de instalações que não cumpram
as normas legais e regulamentares vigentes na
altura da sua realização;
• Os serviços em instalações industriais e, em
geral, que não correspondam à morada do
ponto de fornecimento constante no Contrato
de Fornecimento de Energia;
• Aqueles onde a reparação de urgência exceder
o limite estabelecido no Anexo ao Contrato
de Fornecimento de Energia, salvo mediante
apresentação e aceitação de orçamento, de
acordo com o previsto nas Condições Gerais.

BRICOLAGE ELÉTRICA
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
1. OBJETO
1.1. O objeto das presentes condições é a prestação
pela IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA.
(IBERDROLA) do serviço Bricolage Elétrica, disponível
gratuita e exclusivamente para os CLIENTES que
contratem os pacotes de serviços Proteção Elétrica
Lar e Proteção Elétrica Lar Plus.

2. DESCRIÇÃO
2.1. O serviço Bricolage

Elétrica consiste numa
intervenção anual efetuada por técnico qualificado
na residência do CLIENTE para prestação dos
seguintes serviços:
• Substituição de mecanismos elétricos (tomadas,
interruptores e botões);
• Ligação e colocação em funcionamento de
frigoríficos, congeladores, máquinas de lavar
roupa, máquina de secar roupa, máquina
de lavar loiça, fornos, fogões elétricos,
termoacumuladores ou caldeiras elétricas e
televisores. Inclui ainda a ligação de água e
escoamento às torneiras existentes;
• Ligação e colocação em funcionamento de
equipamento tecnológico limitado a televisores,
DVD, consolas e equipamentos de home cinema;
• Instalação ou substituição de exaustores na
cozinha e na casa de banho;
• Instalação de temporizadores e termostatos;
• Instalação ou substituição de lâmpadas ou
apliques onde exista ponto de luz.
2.2. Estão incluídas as despesas de deslocação e
mão de obra até um máximo de 3 (três) horas.

3. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
3.1. Pedido de assistência
Sempre que o CLIENTE necessite de solicitar
assistência ao abrigo do serviço Bricolage Elétrica,
deverá contactar a IBERDROLA através do número
de Apoio ao CLIENTE 808 50 20 50, disponível 24
(vinte e quatro) horas por dia.
3.2. Prazos da assistência a avarias
A prestação deste serviço será efetuada num
prazo máximo de 2 (dois) dias, excluindo sábados,
domingos e feriados nacionais e locais, a partir da
receção do contacto do CLIENTE, exceto motivo de
força maior, agendando as partes a marcação da
execução dos trabalhos de segunda-feira a sextafeira, entre as 9 horas e as 19 horas.
3.3. Garantia
Todos os trabalhos efetuados têm a garantia de 6
(seis) meses a partir da data da sua conclusão.

4. EXCLUSÕES
4.1. Fica excluído do âmbito do serviço de
Bricolage Elétrica:
• Custo dos materiais utilizados para a realização
dos trabalhos (lâmpadas, casquilhos, tomadas,
interruptores, botões, cabos, bornes, etc.);
• Mão de obra que ultrapasse o limite estabelecido;
• Pontos de luz ou instalações elétricas novas,
distintas das existentes, bem como roços que tenha
sido necessário fazer para a sua instalação;
• Torneiras de água e de escoamento novas,
distintas das existentes, bem como roços que
tenha sido necessário fazer para a sua instalação;
• Adequação das instalações elétricas existentes
a normas legais ou por necessidade técnica das
mesmas;
• Instalação ou reparação de software em equipamentos eletrónicos e informáticos;
• Eliminação de aparelhos e a gestão de resíduos
de equipamentos;
• Revisão ou reparação de instalações elétricas
ou equipamentos elétricos ou eletrónicos que
estejam avariados.
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URGÊNCIAS ELÉTRICAS
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
1. OBJETO
1.1. O objeto das presentes condições é a prestação

desde a comunicação do CLIENTE, salvo motivo de
força maior.
Considera-se que o prazo de assistência foi
cumprido sempre que o técnico tiver contactado o
CLIENTE no período estabelecido e tiver proposto
pelo menos um agendamento dentro do período
máximo mencionado anteriormente.
Não se considera incumprimento do prazo a
circunstância do CLIENTE solicitar a visita em
momento posterior.
3.3. Garantia
Todas as reparações efetuadas têm a garantia de 2
(dois) anos a partir da data da sua conclusão.

1. OBJETO

1.1. O objeto das presentes condições é
a prestação pela IBERDROLA CLIENTES
PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. (IBERDROLA)
do serviço Manutenção Gás IBERDROLA.

2. DESCRIÇÃO

2.1. O serviço Manutenção Gás IBERDROLA
abrange a cobertura integral do serviço
Assistência Gás IBERDROLA e inclui uma
visita de diagnóstico anual.

2.2. Adicionalmente, o CLIENTE pode ainda
solicitar à IBERDROLA que promova a realização de inspecções à instalação de gás do
CLIENTE através de entidade devidamente
credenciada para o efeito. A inspeção à instalação e aparelhos de gás é obrigatória por
lei, sendo a sua promoção e encargos da responsabilidade do proprietário ou usufrutuário da instalação de gás ou demais entidades
indicadas no Decreto-Lei nº 97/2017, de 10 de
agosto.

3. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

3.1. Pedido de assistência
Sempre que o CLIENTE necessite de
solicitar assistência ao abrigo do serviço
Manutenção Gás IBERDROLA deverá
contactar a IBERDROLA através do número
de Apoio ao CLIENTE 808 50 20 50, disponível
de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 20
horas, exceto feriados nacionais e locais.

3.2. Prazos da assistência a avarias

A assistência a avarias será efetuada
num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis
(considerando como tal, de segunda a sextafeira, entre as 9 e as 20 horas, exceto feriados
nacionais e locais) desde a data da Visita
de Diagnóstico Anual, sempre e quando o
técnico ao serviço da IBERDROLA detete
uma avaria que não possa reparar durante a
3.4.2. A visita de diagnóstico anual realizarvisita, ou desde a comunicação do CLIENTE,
se-á durante o período anual e ajustar-se-á
salvo motivo de força maior.
aos procedimentos da IBERDROLA, sendo
Considera-se que o prazo de assistência acordada com o CLIENTE com adequada
foi cumprido sempre que o técnico antecedência.
tiver contactado o CLIENTE no período Disponibilizar-se-á ao CLIENTE o corresponestabelecido e tiver proposto pelo menos dente relatório da visita ou de correção da
um agendamento dentro do período avaria, conforme o caso, explicando as anomáximo mencionado anteriormente.
malias detetadas e as ações corretivas pro-

3.6.2. Se previamente à cessação do serviço

Manutenção Gás IBERDROLA por iniciativa
do CLIENTE tiver sido realizada a promoção
de inspeções ou a visita de diagnóstico anual,
as mesmas serão cobradas ao CLIENTE com
o preço constante no Anexo do Contrato
de Fornecimento de Energia, excepto se à
data da cessação o CLIENTE tiver usufruído
do serviço Manutenção Gás IBERDROLA
Não se considera incumprimento do prazo a postas e/ou realizadas, devolvendo à IBER- ininterruptamente durante pelo menos 1
circunstância do CLIENTE solicitar a visita em DROLA o respetivo duplicado assinado, que (um) ano.
momento posterior.
confirma a sua apresentação.

3.3. Serviço Assistência Gás IBERDROLA

4. EXCLUSÕES

3.5. Inspeção à instalação de Gás Natural
4.1. Fica excluído do âmbito do Manutenção
3.5.1. De forma associada ao serviço Manu-

A cobertura do serviço Assistência Gás
Gás IBERDROLA:
tenção Gás IBERDROLA, o CLIENTE poderá
IBERDROLA é prestada de acordo com o pre•
As exclusões previstas nas Condições
solicitar à IBERDROLA que esta promova junvisto nas respetivas condições específicas.
Específicas do serviço Assistência Gás
to de Entidade Inspetora de Gás (EIG) devida3.4. Visita de Diagnóstico Anual
IBERDROLA.
mente credenciada para o efeito, a realiza-
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MANUTENÇÃO GÁS IBERDROLA
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

3.4.1. A visita de diagnóstico anual consiste ção de inspeções à sua instalação de gás, no
na realização de uma revisão programada dia e hora acordados com o CLIENTE, salvo
anual de diagnóstico e manutenção:
se não estiverem reunidas as condições para
a) Na rede interior de gás natural (RIG), realização da mesma.
realizando as seguintes operações: 3.5.2. O valor a pagar pela inspeção consta
inspeção visual e prova de estanqueidade do Anexo ao Contrato de Fornecimento de
da RIG, e inspeção visual do posto de Energia (Gás Natural), sendo faturado pela
redução e medição;
Entidade Inspetora de Gás ao CLIENTE e
b) Na instalação de água quente sanitária, liquidado por este directamente à EIG antes
realizando as seguintes operações: da realização da inspeção.
verificação do caudal máximo de água
quente sanitária, avaliação do salto 3.5.3. Depois de realizada a inspeção,
térmico ao caudal máximo e cálculo da a Entidade Inspetora de Gás emitirá a
Declaração de Inspeção, a qual mencionará
potência útil;
c) Nos equipamentos a gás com potência se a instalação está aprovada ou reprovada,
inferior a 70 (setenta) kW, realizando as indicando neste caso e de forma clara e
seguintes operações: inspeção e limpeza precisa, o tipo de defeito que evidencia
da câmara de combustão, das condutas e as limitações que lhe estão associadas,
e chaminés, limpeza do queimador da designadamente a eventual proibição de
caldeira, revisão do vaso de expansão, abastecimento de gás.
revisão dos sistemas de tratamento de 3.5.4. Caso o CLIENTE entenda, poderá
água, ensaio de estanquicidade entre sempre recorrer diretamente ao mercado
queimador e caldeira, revisão geral de
e consultar no site da DGEG - Direção Geral
caldeiras e/ou esquentadores, revisão do
de Energia e Geologia (www.dgeg.pt) a lista
sistema de preparação de água quente
das Entidades Inspetoras de Gás qualificadas
sanitária, revisão do isolamento térmico,
revisão do sistema de controlo, prova de para efetuar este serviço.
estanqueidade da conexão do aparelho, 3.5.5. A promoção da inspeção poderá ser
medição da temperatura ambiente no solicitada durante o período de carência do
local, comprovação da montagem correta presente Contrato.
do aparelho, análise da combustão dos 3.5.6. A promoção da inspeção terá de ser
produtos, medição dos níveis de CO2 no solicitada com pelo menos 48 (quarenta e
local, comprovação da tiragem de gases,
oito) horas de antecedência relativamente à
avaliação da temperatura do fluido de
data pretendida para a sua realização.
aquecimento à entrada e saída do gerador
3.5.7. A IBERDROLA, a título gratuito e sem
de calor;
d) Regulação dos equipamentos e aparelhos qualquer custo para o CLIENTE, suportará
o preço de uma inspeção de 5 em 5
a gás; e,
e) Circuito hidráulico de aquecimento, rea- anos desde que o CLIENTE mantenha o
lizando as seguintes operações: observa- serviço de Manutenção Gás IBERDROLA
ção de possíveis fugas ou deteriorações ininterruptamente durante pelo menos 1
nas fixações do circuito hidráulico de (um) ano.
aquecimento, verificação do correto fun- 3.6. Cancelamento do serviço
cionamento dos emissores de calor, com3.6.1. A cessação do Contrato de
provação do funcionamento adequado
Fornecimento de Energia (Gás Natural) com a
das válvulas de regulação e corte, verifiIBERDROLA não implica a cessação do serviço
cação do correto funcionamento dos purgadores e purga do ar aprisionado rede de Manutenção Gás IBERDROLA, excepto se o
CLIENTE o solicitar expressamente.
aquecimento.

1. OBJETO

1.1. O objeto das presentes condições é
a prestação pela IBERDROLA CLIENTES
PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. (IBERDROLA)
do serviço Assistência Gás IBERDROLA,
disponível para o CLIENTE que possua um
Contrato de Fornecimento de Energia (Gás
Natural) em vigor com a IBERDROLA.

2. DESCRIÇÃO

2.1.

O serviço de Assistência Gás
IBERDROLA é um serviço de assistência
técnica à rede interior de gás natural e aos
equipamentos que utilizam gás natural
como fonte de energia.

2.2. Se por aviso do CLIENTE for detetado

•

•

•

•

•
defeito ou avaria na rede interior de gás
natural e/ou nos equipamentos a gás com
potência inferior a 70 (setenta) kW, como
aquecedores, caldeiras e eletrodomésticos
de cozinha, com exceção de vitrocerâmicas
a gás e radiador do circuito de aquecimento,
estes serão reparados sem custos de
mão de obra e de materiais até ao limite Sempre que o CLIENTE necessite de solicitar
assistência ao abrigo do serviço Assistência
estabelecido.
Gás IBERDROLA, deverá contactar a
2.3. O limite de potência de 70 (setenta) kW é IBERDROLA através do número de Apoio ao •
aferido em função do somatório da potência
CLIENTE, 808 50 20 50, disponível de segunda
dos equipamentos a gás natural instalados,
a sexta-feira, entre as 9 e as 20 horas, exceto
sendo da exclusiva responsabilidade do
feriados nacionais e locais.
•
CLIENTE certificar-se, no momento da
3.3.
Prazos
da
assistência
a
avarias
contratação do serviço, de que os vários
equipamentos instalados não excedem o A assistência a avarias será efetuada num
prazo máximo de 2 dias úteis (considerando
referido limite.
2.4. O serviço disponibiliza mão de obra como tal, de segunda a sexta-feira, entre as
gratuita nas primeiras 3 (três) horas, assim 9 e as 20 horas, exceto feriados nacionais e
como materiais até ao valor máximo de 50 locais), desde a comunicação do CLIENTE,
salvo motivo de força maior.
(cinquenta) E.

2.5. A cobertura do serviço limita-se a um Considera-se que o prazo de assistência •
foi cumprido sempre que o técnico

máximo de 2 (duas) reparações em cada
período anual, contado da data inicial de
contratação do serviço. Uma vez realizadas
as 2 (duas) reparações, caso o CLIENTE
solicite nova assistência técnica, esta não
estará coberta pelo serviço Assistência Gás
IBERDROLA e o valor da eventual reparação
será cobrado pelo técnico ao serviço da
IBERDROLA imediatamente após realização
dos respetivos trabalhos, de acordo com o
orçamento apresentado ao CLIENTE, sem
que este tenha direito a qualquer tipo de
desconto, seja em mão de obra ou materiais.

2.6. Todas as deslocações no âmbito deste
serviço são gratuitas.

3. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

tiver contactado o CLIENTE no período
estabelecido e tiver proposto pelo menos
um agendamento dentro do período
máximo mencionado anteriormente.
Não se considera incumprimento do prazo a •
circunstância de o CLIENTE solicitar a visita
em momento posterior.

3.4. Garantia
Todas as reparações efetuadas têm garantia
de 6 (seis) meses contados a partir da data
•
da sua conclusão.

4. EXCLUSÕES

4.1. Fica excluído do âmbito do serviço de
Assistência Gás IBERDROLA:

ou modificação substancial realizada
na rede interior de gás natural e/ou nos
equipamentos a gás natural, sempre que
as ditas alterações ou modificações não
tenham sido realizadas pela IBERDROLA;
As avarias em equipamentos próprios
das
empresas
distribuidoras
de
eletricidade ou gás, cuja reparação seja da
responsabilidade destas;
A instalação de equipamentos não
fornecidos pela IBERDROLA ou pelos
técnicos acreditados pela IBERDROLA para
a prestação do serviço;
Os termostatos, sistemas de controlo
e outros equipamentos externos aos
equipamentos de gás cobertos pelo
serviço Assistência Gás IBERDROLA;
A reparação de defeitos ou avarias
que derivem de um uso negligente,
inadequado ou mal intencionado da rede
interior de gás natural e dos equipamentos
cobertos pelo serviço Assistência Gás
IBERDROLA;
Os equipamentos, eletrodomésticos, aparelhos e/ou partes da rede interior de gás
natural não visíveis e/ou não acessíveis
por interferência de mobiliário, objetos ou
pela estrutura do local, incluíndo aqueles
equipamentos instalados no exterior da
habitação ou local que pela sua localização resultam inacessíveis ou que não disponham de tomadas adequadas para realizar as provas descritas;
A mera sustituição ou melhoria dos
equipamentos a que este Contrato se
refere, incluindo se forem motivadas por
alterações na legislação aplicável;
Os equipamentos e instalações de potência igual ou superior a 70 (setenta) kW, independentemente do uso a que se encontrem adstritos ser o doméstico, comercial,
industrial ou para serviços, placas vitrocerâmicas de gás e/ou outros equipamentos
e aparelhos que não sejam aquecedores
de água, caldeiras ou equipamentos domésticos de confeção de alimentos;
Os equipamentos de confeção de
alimentos em instalações fornecidas
em baixa pressão com consumo anual
superior a 1.000 m3, incluindo-se apenas
rede interior de gás natural, caldeira,
aquecedor e circuito hidráulico;
A reparação de equipamentos a gás cuja
antiguidade seja superior a 10 (dez) anos e
de instalações hidráulicas de aquecimento
que façam parte de uma rede interior de
gás natural comunitária, nomeadamente
condomínios;
Os danos causados pelos equipamentos
cobertos pelo serviço ou pela sua falta de
funcionamento, os danos patrimoniais
e/ou não patrimoniais causados pelo
seu mau uso ou conservação, os danos
a terceiros e os danos causados aos
equipamentos e/ou à rede interior de gás
natural por geada, incêndios, explosões,
inundações e/ou outras catástrofes;

• As inspeções, assistências ou reparações
realizadas por pessoas alheias à
3.1. Âmbito
IBERDROLA e os danos que possam causar;
a) A assistência técnica a avarias realizar- • A correção dos defeitos ou avarias que
se-á em qualquer momento durante
procedam de uma instalação de gás • A inspeção obrigatória, nos termos da
defeituosa e/ou de qualquer alteração
a vigência do serviço e ajustar-se-á
legislação em vigor.

EXEMPLAR PARA O CLIENTE - SGPOR-00535 – 004
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ASSISTÊNCIA GÁS IBERDROLA
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

aos procedimentos da IBERDROLA,
sendo acordada com o CLIENTE com a
antecedência suficiente.
b) O CLIENTE deverá permitir ao técnico ao
serviço da IBERDROLA o desempenho de
todos os trabalhos necessários para a prestação do serviço Assistência Gás IBERDROLA. Em particular e de forma não exaustiva,
o CLIENTE deverá permitir o acesso à rede
interior de gás natural e equipamentos
cobertos pelo serviço, manter atualizados
e disponibilizar à IBERDROLA os dados de
contacto para realização das operações de
instalação, substituição e/ou manutenção
necessárias. O incumprimento desta condição por parte do CLIENTE é fundamento
de resolução imediata do contrato pela
IBERDROLA.
c) Será disponibilizado ao CLIENTE o relatório
da correção da avaria, o qual identificará as
anomalias detetadas e as ações corretivas
e realizadas, devolvendo à IBERDROLA
o respetivo duplicado assinado que
confirma a sua apresentação.
d) As reparações efetuadas no âmbito do
serviço Assistência Gás IBERDROLA não
substituiem, desobrigam ou dispensam a
realização das inspeções periódicas a que
o CLIENTE está obrigado por força da Lei.
3.2. Pedido de assistência

SÓ DEVERÁ PREENCHER E DEVOLVER ESTE FORMULÁRIO SE PRETENDER CANCELAR O CONTRATO
CONFORME DECRETO LEI 24/2014, APENAS APLICÁVEL A PESSOA SINGULAR QUE ATUE COM FINS QUE NÃO SE INTEGREM NO ÂMBITO DA SUA
ATIVIDADE COMERCIAL, INDUSTRIAL, ARTESANAL OU PROFISSIONAL
Direito de livre resolução
O consumidor tem o direito de livre resolução do presente contrato no prazo de 14 dias de calendário, sem necessidade de indicar
qualquer motivo.
O prazo para exercício do direito de livre resolução expira 14 dias a contar do dia seguinte ao dia da celebração do contrato.
A fim de exercer o seu direito de livre resolução, deverá comunicar tal facto à IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA., por
escrito, para o Apartado 12011, EC Picoas, 1061-001 Lisboa, por e-mail para o endereço eletrónico comercial@iberdrola.pt ou para entrega
nos nossos Pontos de Apoio ao Cliente.
Pode utilizar o presente formulário para resolver o contrato, não sendo contudo obrigatório.
Efeitos da livre resolução
Em caso de resolução do presente contrato, ser-lhe-ão reembolsados todos os pagamentos efetuados, sem demora injustificada
e, em qualquer caso, o mais tardar 14 dias a contar da data em que formos informados da sua decisão de resolução do presente
contrato. Efetuamos esses reembolsos usando o mesmo meio de pagamento que usou na transação inicial, salvo acordo
expresso em contrário da sua parte; em qualquer caso, não incorre em quaisquer custos como consequência de tal reembolso.
Se tiver solicitado que o fornecimento de energia e serviços adicionais e pacotes de energia comece durante o prazo de livre resolução,
pagar-nos-á um montante razoável proporcional ao que lhe foi fornecido até ao momento em que nos comunicou a sua resolução do
presente contrato, em relação ao conjunto das prestações previstas no contrato.
Pelo presente comunico que resolvo o meu contrato de:
Fornecimento de Energia Elétrica, celebrado em _____/_____/________.
Fornecimento de Gás Natural, celebrado em _____/_____/________.
Serviços Adicionais e Pacote de Serviços, celebrado em _____/_____/________.
PACOTE PROTEÇÃO ELÉTRICA LAR
MANUTENÇÃO GÁS

PROTEÇÃO ELÉCTRICA LAR PLUS

ASSISTÊNCIA GÁS

PROTEÇÃO ELETRODOMÉSTICOS

PROTEÇÃO CLIMATIZAÇÃO

URGÊNCIAS ELÉTRICAS

PROTEÇÃO PAGAMENTOS ELETRICIDADE

PROTEÇÃO PAGAMENTOS GÁS

Nome do titular do Contrato
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

Assinatura _________________________________________________________
Data: _____/_____/________
EXEMPLAR PARA IBERDROLA - SGPOR-0342-010
SGPOR-00535 – 004

IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA., Sede Avenida da Liberdade, nº 180 A, 6º 1250-146 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

FORMULÁRIO DE LIVRE RESOLUÇÃO

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 - SGPOR-00535 – 004

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

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 O CLIENTE - SGPOR-00535 – 004

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

