A NOSSA
É PARA TODAS
AS FAMÍLIAS

Para formalizar um contrato de seguro de Multirriscos
Habitação o proponente deverá preencher um formulário
pré-impresso (Proposta de Seguro), que pode obter em
www.nossaseguros.ao, por solicitação ou contacto com os
escritórios da NOSSA Seguros, ou consultando um dos
diversos mediadores e corretores que com a NOSSA Seguros
colaboram.
da efectiva aceitação por parte dos serviços técnicos da
NOSSA Seguros.

SAIBA COMO PROCEDER
EM CASO DE SINISTRO
Em caso de sinistro, o segurado obriga-se aos seguintes
procedimentos:
• Dar conhecimento do facto à NOSSA Seguros o mais
rapidamente possível, para que possamos providenciar, caso
necessário, a deslocação do nosso perito;
• Enviar-nos a participação do sinistro, num prazo máximo
de 8 dias, devidamente preenchida e assinada;
•
segurado e da localização do imóvel, mencionar as
circunstâncias e causas do sinistro e, se possível, indicar o
valor previsível dos bens afectados;
• Deve providenciar pela guarda dos bens sinistrados, para que
os seus danos não se agravem.
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COMO PROCEDER
PARA SUBSCREVER O SEGURO

SEGURO MULTIRRISCOS HABITAÇÃO

A NOSSA Companhia de Seguros, acredita que todos
precisamos de sentir segurança na nossa vida.
Para tal, a NOSSA criou uma vasta oferta
de soluções pensadas para promover o bem-estar
de todos os Angolanos, sem qualquer excepção.
A NOSSA, é uma empresa socialmente responsável,
que promove activamente a sustentabilidade,
a integridade e a conduta ética, príncipios
orientadores da nossa missão enquanto elemento
activo da sociedade Angolana.
Mude para uma companhia melhor, mude para
a NOSSA e descubra porque somos a seguradora
mais próxima de si.

Para mais Informações contacte um Agente
ou dirija-se a uma das nossas Lojas
www.nossaseguros.ao
info@nossaseguros.ao

SEGURO MULTIRRISCOS HABITAÇÃO

FINALIDADE

A casa é um dos bens mais preciosos e importantes na nossa vida. Há que
protegê-la convenientemente.

O produto de Multirriscos Habitação destina-se aos Clientes particulares
que procuram proteger, através de um seguro, os prejuízos materiais que,
em consequência de um sinistro, possam atingir o imóvel e respectivo
conteúdo que constitui a sua habitação.

Para tal existe o seguro Multirriscos Habitação da NOSSA Seguros, que
possui uma ampla oferta de coberturas, todas elas capazes de dar à sua
casa uma maior e mais cuidada protecção, como realmente deseja.

Planos

• Incêndio, acção mecânica de queda de raio
e explosão;

No caso de aquisição de imóvel por crédito bancário, é através do
Multirriscos Habitação que cumpre as exigências do seguro impostas
pelo Banco.

• Tempestades; inundações;

O produto comercializado pela NOSSA Seguros inclui um vasto leque de
coberturas, capazes de satisfazer os Clientes mais exigentes, tudo num
só contrato, para maior comodidade para quem faz e economia de custos
para quem paga.
O Multirriscos Habitação pode ser subscrito para a habitação de qualquer
particular, situada em território nacional angolano, e desde que
cumpridos determinados princípios quanto aos materiais de construção
(incombustibilidade).

Cobertura

• Responsabilidade civil
(proprietário/ocupante);
• Queda de aeronaves e travessia da barreira
do som;
Protecção Base

• Choque ou impacto de veículos terrestres
ou de animais;
• Choque ou impacto de objectos sólidos;

AS NOSSAS
COBERTURAS

• Derrame acidental de óleo;
• Quebra de vidros, espelhos, pedras e loiças
sanitárias;

Como base contratual do produto de Multirriscos Habitação
enquadram-se os bens patrimoniais que constituem a habitação do
proponente, podendo garantir-se nas seguintes formas:

• Quebra ou queda de antenas e quebra ou
queda de painéis solares.

• Só imóvel
• Só Conteúdo
• Conjunto Imóvel + Conteúdo

A Protecção Extra é constituída por coberturas
facultativas que podem ser associadas
isoladamente, ou na totalidade, ao plano base:

Quanto às coberturas, concedemos a liberdade ao Cliente de escolher as
garantias que melhor se enquadrem nas suas necessidades.
Uma Protecção Base como solução com um custo mais económico, para
quem pretende contratar apenas as coberturas essenciais para a
protecção do seu lar.
Uma Protecção Extra como solução complementar à Protecção Base,
permitindo adicionar as coberturas que mais convierem e servirem às
necessidades do Cliente.
Podem ser contratadas isoladamente ou no seu conjunto.

• Danos por Água
• Furto ou Roubo
Protecção Extra
(à medida do cliente)

• Fenómenos Sísmicos
• Actos de Vandalismo ou Maliciosos
• Greves, Tumultos
e Alterações da Ordem Pública
• Aluimento de Terras
• Riscos Eléctricos

