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ADENDA ÀS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS DE SEGURO MULTIRRISCOS 
HABITAÇÃO 

NO ÂMBITO DO PROTOCOLO OK! SEGUROS/DECO 
 

 

O protocolo negociado entre a DECO e a ok! seguros é titulado por apólices simplificadas 

e permite o acesso a condições mais vantajosas na subscrição do seguro de Multirriscos 

Habitação. 

Nesta adenda ao contrato explicamos os planos que podem ser contratados, os 

beneficiários, as alterações efectuadas nas cláusulas das Condições Gerais e Especiais 

no sentido de tornar mais clara a sua interpretação ou alargar o seu âmbito, as 

vantagens do protocolo e, por último, os procedimentos para aceder a todas estas 

condições. 

 

Artigo 1º - Âmbito do Protocolo e Planos do Seguro Multirriscos Habitação 

 

1. A ok! seguros compromete-se a proporcionar aos associados da DECO condições 

especiais na subscrição de um Seguro Multirriscos Habitação. 

2. No âmbito do protocolo celebrado entre a DECO e a ok! seguros o Seguro Multirriscos 

Habitação poderá ser contratado nos seguintes planos de coberturas: 

Coberturas 
Planos 

Bem 
Seguro 

ok! casa 
simple 

ok! casa 
plus 

ok! casa 
exclusive 

COBERTURAS BASE  
ESSENCIAL   
Incêndio, Queda de Raio e Explosão √ √ √ E/R 
Danos por Água √ √ √ E/R 
Furto ou Roubo √ √ √ R 
Demolição e Remoção de Escombros √ √ √ E/R 
Pesquisa de Avarias √ √ √ E 
Danos em Canalizações e Instalações Subterrâneas √ √ √ E 
FENÓMENOS NATURAIS E OUTROS DESASTRES      
Tempestades √ √ √ E/R 
Inundações √ √ √ E/R 
Aluimento de Terras √ √ √ E/R 
Queda de Aeronaves √ √ √ E/R 
Choque ou Impacto de Veículos Terrestres ou Animais √ √ √ E/R 
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Coberturas 
Planos 

Bem 
Seguro 

ok! casa 
simple 

ok! casa 
plus 

ok! casa 
exclusive 

ASSISTÊNCIAS      
Assistência ao Lar √ √ √ E/R 
Proteção Jurídica √ √ √ E/R 
Assistência Médica ao Domicílio √ √ √ R 
RISCOS SOCIO-POLÍTICOS     
Greves, Tumultos e Alterações da Ordem Pública √ √ √ E/R 
Actos de Vandalismo √ √ √ E/R 
APOIO EXTRA      
Deterioração de Bens Refrigerados √ √ √ R 
Despesas com Documentação √ √ √ E/R 
Reconstituição de Documentos √ √ √ R 
Honorários de Técnicos √ √ √ E/R 
Mudança Temporária √ √ √ R 
Privação Temporária do Uso da Residência Permanente √ √ √ E/R 
DANOS EM BENS E PESSOAS       
Danos em Bens de Empregados √ √ √ R 
Danos em Bens do Senhorio √ √ √ R 
Danos Causados ao Edifício por Furto ou Roubo √ √ √ E 
RESPONSABILIDADE CIVIL       
Responsabilidade Civil - Danos Causados pelos Bens 
Seguros 

√ √ √ E/R 

Responsabilidade Civil - Familiar (Vida Privada) √ √ √ R 
QUEDA OU QUEBRA DE OBJECTOS     
Quebra ou Queda de Antenas ou Parabólicas - √ √ E/R 
Quebra ou Queda de Painéis Solares - √ √ E/R 
Quebra de Vidros, Espelhos, Mármores e Outras Pedras 
Decorativas, Louças Sanitárias e de Placas 
Vitrocerâmicas 

- √ √ E/R 

Queda Acidental de Mobiliário Fixo - √ √ E/R 
PEQUENOS PREJUIZOS     
Danos Estéticos - √ √ E/R 
Danos por Fumo ou Calor - √ √ E/R 
Derrame Acidental de Instalações de Aquecimento - √ √ E/R 
Derrame Acidental de Sistemas Proteção Contra Incêndio - √ √ E/R 
PROTECÇÃO +     
Roubo Praticado Sobre a Pessoa - - √ R 
Equipamento Informático - - √ R 
Acidentes Pessoais do Segurado/Agregado Familiar na 
Residência - - √ R 
Readaptação da Residência, por Acidente do Segurado - - √ E 
COBERTURAS ADICIONAIS 
Riscos Elétricos Ο √ √ E/R 
Fenómenos Sísmicos Ο Ο Ο E/R 
Perda de Rendas - - Ο E 
Reconstituição de Jardins, Instalações de Lazer, Muros e 
Caminhos - - Ο E 

 

 
            -       Cobertura não contratável no plano escolhido                                  E - Edifício | R - Recheio 

√    Cobertura Base 
O    Cobertura Opcional 



 

 
 

Artigo 2º - Beneficiários do Protocolo 

1. Podem beneficiar das condições especiais de subscrição dos Seguros de Multirriscos 

Habitação ok! seguros/DECO os associados da DECO e os assinantes das publicações 

financeiras Proteste Investe, bem como os que se tornem associados ou assinantes 

daquelas publicações em data posterior à celebração do protocolo, excetuando as 

pessoas coletivas ou empresários em nome individual. 

2. Os cônjuges dos associados da DECO Proteste ou assinantes das referidas 

publicações, bem como os restantes elementos do agregado que vivam em economia 

comum têm igualmente acesso às condições definidas no presente Protocolo. 

 

Artigo 3º - Interpretação das Cláusulas das Condições Gerais e Condições 

Especiais do Seguro Multirriscos Habitação  

I. A ok! seguros e a DECO atribuem a seguinte interpretação ao teor das cláusulas das 

Condições Gerais do Seguro de Multirriscos Habitação: 

1. Cláusula 2ª, 6.1., alínea d) – Nos termos desta cláusula entende-se por danos que 

derivem diretamente ou indiretamente de greves, os que resultem de distúrbios, tumultos 

e alterações publica resultantes de greves. 

2. Cláusula 2ª, 6.1., alínea e) – Não aplicável às apólices celebradas no âmbito do 

presente protocolo. 

3. Cláusula 2ª, 6.1., alínea h) – No âmbito do seguro obrigatório de Incêndio, aplicável 

apenas quando os danos ocorram na sua propriedade. 

4. Cláusula 2ª, 6.2.- A disposição da presente cláusula deve interpretar-se com o 

seguinte sentido: 

 
 

“ 6.2. EXCLUSÕES APLICÁVEIS ÀS RESTANTES COBERTURAS E À PRÓPRIA COBERTURA DE 

INCÊNDIO QUANDO CONTRATADA COMO SEGURO FACULTATIVO 

 
6.2.1. Sem prejuízo das garantias consignadas nas Condições Especiais efetivamente 

contratadas, para além das perdas e danos resultantes das situações previstas no 

número anterior, ficam ainda excluídos no âmbito do seguro facultativo: 



 

 
 

a) As perdas ou danos causados acidentalmente por engenhos explosivos ou 

incendiários; 

b) As perdas ou danos sofridos nos bens seguros que originaram a explosão, exceto se 

a explosão decorrer de causa externa garantida pelo contrato; 

c) Custas e quaisquer outras despesas provenientes de procedimento criminal, fianças, 

coimas, multas, taxas ou outros encargos de idêntica natureza, sem prejuízo dos 

direitos do Segurado quando contratada a cobertura “Proteção Jurídica”. 

 
6.2.2. Ficam ainda excluídas as perdas, ou danos, expressamente referidas em cada uma 

das Condições Especiais contratadas.”. 

 
5. Cláusula 3ª, n.º 1 - Deve entender-se por “todas as circunstâncias que conheça e 

razoavelmente deva ter por significativas para a apreciação do risco pelo segurador” as 

informações solicitadas pelo Segurador nos questionários de simulação e formalização. 

 
6. Cláusula 3ª, n.º 2 - Não aplicável às apólices celebradas no âmbito do presente 

protocolo. 

 
7. Cláusula 4ª, n.º 1 - Nos termos desta cláusula entende-se por incumprimento doloso 

do dever de declaração inicial do risco aquele que é propositado, ou seja, que tem lugar 

por recurso a qualquer sugestão ou artifício com a intenção ou consciência de induzir ou 

manter em erro a outra parte. 

 
8. Cláusula 5ª, n.º 1 - Nos termos desta cláusula entende-se por incumprimento 

negligente do dever de declaração inicial do risco aquele que é cometido por incúria, 

falta de diligência, desleixo. 

 

9. Cláusula 5ª, n.º 3 - A disposição da presente cláusula deve interpretar-se com o 

seguinte sentido:  

“No caso referido no número anterior, o prémio é devolvido em função do tempo 

decorrido, atendendo à cobertura havida.” 

 



 

 
 

10. Cláusula 6ª, n.º 1 - Deve entender-se por “todas as circunstâncias que agravem o 

risco”, as indicadas no n.º 5 supra. 

 

11. Cláusula 9ª - Pagamento do Prémio- O prémio de seguro pode ser pago em 

numerário, por cheque bancário, transferência bancária ou vale postal, cartão de crédito 

ou de débito ou outro meio eletrónico de pagamento. 

 
12. Cláusula 11ª, n.º 5 - A disposição da presente cláusula deve interpretar-se com o 

seguinte sentido: “Existindo terceiro interessado, titular de direitos ressalvados no 

contrato, é-lhe conferido o direito de proceder ao pagamento do prémio já vencido, nos 

30 dias subsequentes à data de vencimento e sem que o segurador possa recusar o 

recebimento”. 

 
13. Cláusula 16ª - As disposições da presente cláusula devem interpretar-se com o 

seguinte sentido: 

n.º 1 -  

“O contrato pode cessar por caducidade, revogação, denúncia e resolução. 

a) O contrato caduca nos termos gerais, nomeadamente, no termo do período de 

vigência estipulado ou com a venda ou perecimento do bem seguro. 

b) O Segurador e o Tomador do seguro podem, por acordo, a todo o tempo, fazer cessar 

o contrato de seguro. 

c) O contrato de seguro celebrado por período determinado e com prorrogação 

automática pode ser livremente denunciado por qualquer das partes para obviar à 

sua prorrogação. A denúncia deverá ser feita por declaração escrita enviada ao 

destinatário com uma antecedência mínima de 30 dias relativamente à data da 

prorrogação do contrato. 

d) O contrato pode ser resolvido pelas partes a todo o tempo, havendo justa causa, 

mediante correio registado.” 

n.º 2 - Não aplicável às apólices celebradas no âmbito do presente protocolo. 
 



 

 
 

14. Cláusula 18ª, n.º 3, alínea a) - Não aplicável às apólices celebradas no âmbito do 

presente protocolo na parte que refere o valor matricial no caso de edifícios para 

expropriação ou demolição. 

 

15. Cláusula 19ª - Não aplicável às apólices celebradas no âmbito do presente protocolo 

na parte que refere a atualização convencionada de capitais. 

 

16. Cláusula 20ª - No âmbito do presente protocolo o capital seguro será determinado 

com base no índice de reconstrução fixado legalmente, de acordo com as informações 

prestadas pelo cliente (área em m2 do edifício e local de risco). Assim, e não existindo 

incumprimento do dever de declaração do risco, a regra proporcional não se aplica.  

 

17. Cláusula 21ª, n. º2 - A disposição da presente cláusula deve interpretar-se com o 

seguinte sentido:” Sem prejuízo do anteriormente disposto relativamente ao 

incumprimento do dever de declaração inicial do risco, considera-se que existe omissão 

fraudulenta da informação, quando o Tomador de Seguro ou Segurado participar o 

mesmo sinistro simultaneamente em mais do que um segurador, com a intenção de 

obter, para si ou para outrem um benefício ilegítimo”. 

 

18. Cláusula 22ª, n. º1, alínea e) - As disposições da presente cláusula devem interpretar-

se com o seguinte sentido: 

A cumprir as prescrições de segurança que lhes competem, nomeadamente, as relativas 

à manutenção e reparação das instalações de gás, competindo ao proprietário ou 

utente promover a inspeção e reparação de defeitos.”. 

 

19. Cláusula 22ª, n. º7 - As disposições da presente cláusula devem interpretar-se com o 

seguinte sentido: 

 

“Relativamente à(s) cobertura(s) de Responsabilidade Civil, quando contratada(s), o 

Segurador substitui o Segurado na regularização amigável ou litigiosa de qualquer 

sinistro que, ao abrigo do presente contrato, ocorra durante o período de vigência do 



 

 
 

mesmo, sujeitando-se à ação direta de terceiros lesados ou respetivos herdeiros. Quando 

o Segurado e o lesado tiverem contratado um seguro com o mesmo Segurador ou 

existindo qualquer outro conflito de interesses, o Segurado, frustrada a resolução do litígio 

por acordo, pode confiar a sua defesa a quem entender”. 

 

20.Cláusula 25ª, n.º 3 - As disposições da presente cláusula devem interpretar-se com o 

seguinte sentido: 

“A obrigação do segurador vence-se decorridos 30 dias sobre o apuramento dos factos 

referidos nos números anteriores. Findo este prazo sem que haja sido paga a 

indemnização ou autorizada a reparação ou reconstrução, por causa não justificada ou 

que seja imputável ao Segurador, são devidos juros à taxa legal em vigor sobre, 

respetivamente, o montante daquela ou o preço médio a valores de mercado da 

reparação ou reconstrução.” 

 

21. Cláusula 36ª - Não aplicável às apólices celebradas no âmbito do presente protocolo. 

II. A ok! seguros e a DECO atribuem a seguinte interpretação ao teor das cláusulas das 

Condições Especiais do Seguro de Multirriscos Habitação 

 

 

Proteção Jurídica 

1. Cláusula 4ª, alínea j) - As disposições da presente cláusula devem interpretar-se com 

o seguinte sentido: 

“Despesas com as ações litigiosas entre o Segurado e a Empresa Gestora e ou o 

Segurador, com exceção das situações previstas no parágrafo único da Cláusula 5ª”. 

 

Tempestades 

1. Cláusula 1ª, n.º 2 - As disposições da presente cláusula devem interpretar-se com o 

seguinte sentido: 

“Para efeitos da presente cobertura consideram-se como edifícios de boa construção, 

aqueles cuja estrutura, paredes exteriores e cobertura seja construída de acordo com a 



 

 
 

regulamentação vigente à data da construção, utilizando materiais resistentes ao vento, 

designadamente betão aramado, alvenaria e telha cerâmica “ 

 

Inundações 

1. Cláusula 1ª, alínea a) - As disposições da presente cláusula devem interpretar-se com 

o seguinte sentido: 

“a) Trombas de água ou queda de chuvas torrenciais” 

 

Aluimento de Terras 

1. Cláusula 2ª, n.º 1 - Quando invocadas as exclusões previstas no n.º 1 da Cláusula 2ª, é à 

seguradora que cabe provar que, consoante os casos, as normas técnicas não foram 

respeitadas, a existência de deficiência da construção ou do projeto, ou que o imóvel já 

se encontrava desmoronado antes do sinistro. 

 
Artigo 4º - Vantagens do Protocolo 

 
1. Ao abrigo do presente protocolo os associados da DECO e os assinantes das 
publicações financeiras Proteste Investe beneficiam de um tarifário próprio, com um 
desconto mínimo de 6% sobre o tarifário geral da ok! seguros. 
 
2. O pagamento do prémio de seguro pode ser fracionado em duas ou quatro 
prestações, sem quaisquer encargos de fracionamento. 
 
3. Aplicação da regra geral de aceitação em relação ao ano de construção do imóvel 
para a cobertura de Fenómenos Sísmicos. 
 
4. A DECO assegurará a mediação nos litígios que surjam, no seguimento de qualquer 
reclamação apresentada pelos associados da DECO à ok! seguros, relativamente à 
interpretação ou aplicação das condições contratuais do seguro em causa, com 
exceção da regularização de sinistros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Artigo 5º - Procedimentos 

 
Para aceder às condições do protocolo, poderá fazê-lo através do telefone, ligando 

através do número 213 212 001 – chamada para a rede fixa nacional - (de segunda a 

sexta-feira, das 9h00 às 22h00) e identificando-se como associado DECO, através da 

página do segurador na Internet com o endereço (www.okteleseguros.pt), através de 

correspondência postal ou nas lojas de Lisboa e Porto. 

 

 

http://www.okteleseguros.pt/
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