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二、如保險人提出解除合同，保險人須向投保人退還相當於

未完成保險期間比例的保險費。

三、上款的規定不影響投保人與保險人就退還任意保險部分

的保險費另作約定。

第 46/2017號行政命令

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（四）項

規定的職權，並根據第5/2016號法律《醫療事故法律制度》第

三十六條第二款的規定，發佈本行政命令。

第一條

統一保險單

核准醫療服務提供者職業民事責任強制保險統一保險單式

樣，該式樣載於作為本行政命令組成部分的附件。

第二條

生效

本行政命令自二零一七年二月二十六日起生效。

二零一七年二月十六日。

命令公佈。

行政長官 崔世安

––––––––––

附件

醫療服務提供者職業民事責任強制保險統一保險單

〔⋯⋯（保險公司名稱）〕（下稱“保險人”）與〔⋯⋯（投保

人名稱）〕（下稱“投保人”），現按保險要約的意思表示，訂立受

本保險單的條款規範的保險合同；該保險要約為保險合同的基

礎，並為其組成部分。本保險單的條款不影響保險人與投保人訂

立醫療服務提供者職業民事責任任意保險條款。

第一條

定義

為適用本保險單，下列用語的含義為：

（一）“保險人”：是指依法獲許可經營醫療服務提供者職業

民事責任保險業務的實體；

2. Quando a resolução do contrato for da iniciativa da segu-
radora, esta deve devolver ao tomador do seguro a proporção 
do prémio correspondente ao período de tempo não vencido.

3. O disposto no número anterior não prejudica a estipulação 
entre o tomador do seguro e a seguradora sobre a devolução do 
prémio em relação à parte do seguro facultativo.

Ordem Executiva n.º 46/2017

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º 5/2016 (Regime 
jurídico do erro médico), o Chefe do Executivo manda publi-
car a presente ordem executiva:

Artigo 1.º

Apólice uniforme

É aprovado o modelo da apólice uniforme do seguro obri-
gatório de responsabilidade civil profissional dos prestadores 
de cuidados de saúde, constante do anexo à presente ordem 
executiva, da qual faz parte integrante.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia 26 de 
Fevereiro de 2017.

16 de Fevereiro de 2017.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

––––––––––

ANEXO

Apólice uniforme do seguro obrigatório de responsabilidade 
civil profissional dos prestadores de cuidados de saúde

Entre a […(denominação da companhia de seguros)], dora-
vante designada por seguradora, e o […(nome do tomador do 
seguro)], doravante designado por tomador do seguro, é esta-
belecido um contrato de seguro que se rege pelas condições 
constantes da presente apólice, de harmonia com as declara-
ções inseridas na proposta que lhe serviu de base e do mesmo 
faz parte integrante. As condições da presente apólice não 
prejudicam a fixação de cláusulas facultativas do seguro de res-
ponsabilidade civil profissional dos prestadores de cuidados de 
saúde celebradas entre a seguradora e o tomador do seguro.

Artigo 1.º

Definições

Para efeitos da presente apólice, entende-se por:

1) «Seguradora», a entidade legalmente autorizada para a 
exploração da actividade de seguros de responsabilidade civil 
profissional dos prestadores de cuidados de saúde;
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（二）“投保人”：是指與保險人訂立保險合同並負責繳付保

險費的自然人或實體；

（三）“被保險人”：是指獲衛生局賦予從事職業法定資格的

醫療服務提供者；

（四）“保險事故”：是指可引致須履行本保險單的保障的醫

療事故；

（五）“免賠額”：是指在發生保險事故時，本保險單承保表

內所定的、投保人或被保險人須負責支付的金額，但任何人不得

以該金額對抗受害人及其繼承人；

（六）“醫療行為”：是指公共或私人領域具從事職業法定資

格的醫療服務提供者，為個人或群體的預防、診斷、治療或康復

的目的而作出的事實；

（七）“受害人”：是指因醫療服務提供者的醫療行為而遭受

損害的就診者；

（八）“追溯日”：是指載於本保險單承保表的、保險事故受

本保險單承保的開始日。

第二條

標的

本保險單旨在為被保險人以醫療服務提供者身份從事業務

時所產生的職業民事責任提供保障。

第三條

保障範圍

一、本保險單對下列責任提供保障：

（一）依法要求被保險人承擔的損害賠償責任，但僅限於因

被保險人的過錯違反醫療衛生方面的法規、指引、職業道德原

則、專業技術知識或常規作出的醫療行為而損害就診者身體或

精神的健康的事實，不論該行為屬作為或不作為；

（二）因被保險人向有生命或身體完整性嚴重危險的人提

供緊急醫療救援而引致的損害賠償責任；

（三）投保人與保險人書面同意的因保險事故賠償而引致的

訴訟費用、律師服務費及其他開支的責任。

二、為適用上款的規定，投保人或被保險人須於本保險單有

效期內首次知悉發生或懷疑發生保險事故並向保險人以書面方

式作首次通知，且造成該保險事故的醫療行為須於保險單所載

的追溯日至到期日期間發生。

2) «Tomador do seguro», a pessoa singular ou a entidade que 
contrata com a seguradora, sendo responsável pelo pagamento 
dos prémios;

3) «Segurado», o prestador de cuidados de saúde legalmente 
habilitado pelos Serviços de Saúde, para o exercício da profissão;

4) «Sinistro», o erro médico susceptível de fazer operar as 
garantias da presente apólice;

5) «Franquia», o valor que, em caso de sinistro, fica a cargo 
do tomador do seguro ou do segurado e se encontra estipulado 
nas condições particulares da presente apólice, não sendo, no 
entanto, oponível ao lesado e aos seus sucessores;

6) «Acto médico», o facto praticado pelos prestadores de 
cuidados de saúde do sector público ou privado, legalmente 
habilitados para o exercício da profissão, visando a prevenção, 
diagnóstico, tratamento ou reabilitação de pessoas ou grupos;

7) «Lesado», o utente que sofra danos decorrentes do acto 
médico praticado pelo prestador de cuidados de saúde;

8) «Data retroactiva», a data constante das condições parti-
culares da presente apólice, a partir da qual os sinistros estão 
cobertos pela mesma.

Artigo 2.º

Objecto

A presente apólice visa a garantia da responsabilidade civil 
profissional emergente do exercício da actividade pelo segura-
do, na qualidade de prestador de cuidados de saúde.

Artigo 3.º

Âmbito das garantias

1. A presente apólice garante a responsabilidade por:

1) Indemnizações que legalmente sejam exigidas ao segura-
do, pelos danos para a saúde física ou psíquica dos utentes, 
causados por facto emergente de acto médico praticado pelo 
segurado, com violação culposa, por acção ou por omissão, de 
diplomas legais, instruções, princípios deontológicos, conheci-
mentos técnicos profissionais ou regras gerais na área da saúde;

2) Indemnizações por danos decorrentes do auxílio médico 
urgente prestado pelo segurado às pessoas em situação de perigo 
grave para a vida ou a integridade física;

3) Custas judiciais, honorários dos advogados e outras despesas 
emergentes da indemnização pelo sinistro, mediante consenti-
mento escrito entre o tomador do seguro e a seguradora.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, é necessário 
que, na vigência da presente apólice, o tomador do seguro ou o 
segurado tenha primeiro conhecimento ou suspeite da ocorrên-
cia de sinistro e notifique a seguradora pela primeira vez e por 
escrito, e que o acto médico que causou o sinistro tenha sido 
praticado no período entre a data retroactiva e o vencimento 
da apólice.
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第四條

地域

本保險單僅對在澳門特別行政區內發生的保險事故產生效

力。

第五條

除外責任

本保險單的承保範圍不包括下列責任：

（一）因被保險人的故意作為或不作為而引致的損害賠償責

任；

（二）因被保險人在醉酒、麻醉品或藥物的影響下作出的行

為而引致的損害賠償責任；

（三）因被保險人非法銷售、提供、使用或應用被禁止的物

質而引致的損害賠償責任；

（四）刑事、紀律或其他性質的罰款或處罰責任；

（五）下列者要求的損害賠償責任︰

（1）被保險人從事職業的醫療場所的合夥人、股東、行政管

理機關成員或法定代表；

（2）被保險人的配偶、直系血親尊親屬、直系血親卑親屬或

其所收養者，以及第三親等內的血親，又或與其同居或由其供養

的第三親等內的姻親；

（六）因具爆炸性的核設備或其構件的任何核燃料或因燃

燒任何核燃料、輻射性有毒爆炸物或其他性質燃料所產生的核

廢料等造成的離子輻射或輻射性污染而直接或間接導致或引致

的任何法定責任或其他性質的責任；

（七）因戰爭、內戰、侵略、敵對行為、叛亂、起義、篡奪軍權

或企圖篡奪權力、恐怖主義活動、破壞或包括強佔、罷工、暴動

及關閉企業等的勞務騷亂而引致的損害賠償責任；

（八）因任何種類的臨床試驗而引致的損害賠償責任；

（九）直接或間接因滲漏、空氣、水或土壤污染或其他污染

而導致的損害賠償責任；

（十）根據醫療服務提供者與就診者訂立的合同作出的醫療

行為而引致的損害賠償責任，但僅以該責任超出本保險單所保

障的法定責任為限；

（十一）因在澳門特別行政區以外作出的醫療行為而引致的

損害賠償責任或澳門特別行政區以外法院裁定被保險人須承擔

的損害賠償責任。

Artigo 4.º

Âmbito territorial

A presente apólice apenas produz efeitos em relação aos 
sinistros ocorridos na Região Administrativa Especial de Macau, 
doravante designada por RAEM.

Artigo 5.º

Exclusões

A presente apólice não cobre a responsabilidade por:

1) Indemnizações por danos decorrentes de actos ou omissões 
dolosos do segurado;

2) Indemnizações por danos decorrentes de actos praticados 
pelo segurado em estado de embriaguez ou quando sob o efeito 
de estupefacientes ou de medicamentos;

3) Indemnizações por danos decorrentes da venda, forneci-
mento, utilização ou aplicação ilícita de substâncias proibidas 
pelo segurado;

4) Multas ou sanções de natureza penal, disciplinar ou de 
qualquer outra natureza;

5) Indemnização por danos exigida por qualquer das seguin-
tes pessoas:

(1) Associados, sócios, administradores ou representantes legais 
do estabelecimento de prestação de cuidados de saúde em que 
o segurado exerça a sua profissão;

(2) Cônjuge, ascendentes, descendentes ou adoptados do 
segurado, assim como parentes até ao 3.º grau, ou afins até ao 3.º 
grau que com ele coabitem ou vivam a seu cargo;

6) Qualquer responsabilidade legal, ou de outra natureza, 
directa ou indirectamente, causada ou decorrida de radiações 
ionizantes ou contaminação por radioactividade de qualquer 
combustível nuclear, ou de qualquer resíduo nuclear provenien-
te da combustão de qualquer combustível nuclear ou radioactivo 
tóxico e explosivo ou de quaisquer propriedades de qualquer 
equipamento nuclear explosivo ou seus componentes;

7) Indemnizações por danos decorrentes de actos de guerra, 
guerra civil, invasão, hostilidades, rebelião, insurreição, usur-
pação de poder militar ou tentativa de usurpação de poder, acti-
vidade terrorista, sabotagem e distúrbios laborais, tais como 
assaltos, greves, tumultos e encerramento de empresas;

8) Indemnizações por danos decorrentes de qualquer tipo de 
ensaios clínicos;

9) Indemnizações por danos causados directa ou indirecta-
mente por infiltração, poluição do ar, da água ou do solo ou 
por contaminação de qualquer tipo;

10) Indemnizações por danos decorrentes de acto médico 
praticado ao abrigo do contrato celebrado entre o prestador 
de cuidados de saúde e o utente que exceda a responsabilidade 
legal garantida pela presente apólice;

11) Indemnizações por danos decorrentes de acto médico 
praticado fora da RAEM ou exigíveis ao segurado por sentença 
proferida por tribunal fora da mesma.



N.º 8 — 20-2-2017 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE 179

第六條

保險金額

每起保險事故及每年的最高賠償金額載於本保險單承保表；

該等金額不得低於法定保險金額下限。

第七條

合同存續期

一、保險合同訂立期間為一年。

二、保險合同自保險人接受保險要約翌日零時起生效，但經

當事人協議另定日期者除外，而另定的日期不得早於接收保險要

約的日期。

三、保險合同的效力於合同期間最後一日的二十四時終止。

四、保險合同是否產生效力，取決於被保險人是否具備從事

醫療服務提供者職業的資格。

第八條

解除合同

一、投保人可隨時解除保險合同，但須在解除生效之日前至

少三十日以掛號信或其他書面方式通知保險人。

二、如投保人提出解除保險合同，保險人須根據短期保險收

費制度按比例退還保險費。

三、如保險人提出解除保險合同，投保人有權獲償還相當於

未完成的保險期間的保險費。

四、如保險人曾在保險合同有效期內作出理賠或設立賠償

準備金，因解除合同而按上兩款的規定退還的保險費僅以保險

金額中超出賠償淨額的部分計算。

第九條

合同無效

一、如投保人或被保險人未就風險作出聲明或作出不正確

聲明而可影響保險合同的存在或其條款，保險合同視為無效。

Artigo 6.º

Capital seguro

O valor máximo da indemnização por sinistro e o valor máximo 
anual da indemnização são fixados nas condições particulares 
da presente apólice, os quais não podem ser inferiores ao limite 
mínimo do capital seguro legalmente fixado.

Artigo 7.º

Duração do contrato

1. O contrato de seguro é celebrado pelo período de um ano.

2. O contrato de seguro produz os seus efeitos a partir das 
zero horas do dia imediato ao da aceitação da proposta pela 
seguradora, salvo se, por acordo das partes, for estabelecida 
outra data, a qual não pode ser anterior à da recepção da pro-
posta.

3. Os efeitos do contrato de seguro cessam às 24 horas do úl-
timo dia do seu prazo.

4. A produção dos efeitos do contrato de seguro fica condi-
cionada à habilitação do segurado para o exercício da profissão 
de prestador de cuidados de saúde.

Artigo 8.º

Resolução do contrato

1. O tomador do seguro pode, a todo o tempo, resolver o con-
trato de seguro, mediante notificação à seguradora, por carta 
registada ou por qualquer outra forma escrita, com a antece-
dência mínima de 30 dias em relação à data em que a resolução 
produz efeitos.

2. Quando a resolução do contrato de seguro for da iniciativa 
do tomador do seguro, o prémio é proporcionalmente devolvi-
do pela seguradora em função do sistema tarifário para o segu-
ro temporário.

3. Quando a resolução do contrato de seguro for da iniciativa 
da seguradora, o tomador do seguro tem direito ao reembolso 
do prémio correspondente ao período de tempo não vencido.

4. Caso a seguradora tenha regularizado sinistros ou cons-
tituído provisões para sinistros durante o período de vigência 
do contrato de seguro, o prémio a devolver pela resolução do 
contrato, nos termos dos dois números anteriores, é calculado 
apenas com base na parte do capital seguro que exceda o valor 
da indemnização líquida.

Artigo 9.º

Nulidade do contrato

1. O contrato de seguro considera-se nulo quando da parte 
do tomador do seguro ou do segurado tenha havido omissões 
ou declarações inexactas sobre o risco, susceptíveis de influir 
sobre a existência ou as condições do contrato.
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二、如上款所指的不聲明或不正確聲明屬惡意作出，保險人

有權要求退還已支付的賠償金額和收取到期的保險費。

三、如保險合同涉及數名被保險人，上兩款的規定不適用於

並無不聲明或不正確聲明的被保險人。

第十條

風險變動

如被保險人的風險變動或出現其他對評估風險屬重要的情

況，投保人或被保險人應自知悉有關事實之日起八日內，以掛號

信或其他書面方式通知保險人。

第十一條

支付賠償

保險人須在澳門特別行政區以澳門幣支付賠償，但另有明

示約定者除外。

第十二條

免賠額

一、每起保險事故的免賠額訂定於本保險單的承保表。

二、保險人作出賠償時，應先支付所有應付賠償，但不影響

其要求投保人或被保險人償還免賠額的權利。

第十三條

保險金額不足

一、如同一保險事故有多於一名的受害人，且應付的賠償金

額超出保險金額時，保險人對各受害人的支付賠償責任按比例

減少，直至支付的賠償額達到保險金額上限。

二、如因保險人支付賠償而引致餘下的保險金額低於法定下

限，投保人可與保險人約定，藉按法定保險費及條件表的規定支

付附加保險費而重設保險金額至該法定下限。

2. Caso as omissões ou declarações inexactas referidas no 
número anterior tenham sido feitas de má fé, a seguradora tem 
direito de exigir a devolução do valor das indemnizações já pagas 
e à cobrança dos prémios vencidos.

3. Caso o contrato de seguro abranja vários segurados, o 
disposto nos números anteriores não é aplicável aos segurados 
que não hajam procedido com omissões ou inexactidões.

Artigo 10.º

Alteração do risco

Em caso de alteração do risco do segurado ou de outras 
circunstâncias pertinentes para a avaliação do risco, o tomador do 
seguro ou o segurado devem notificar a seguradora da ocorrência, 
por carta registada ou por qualquer outra forma escrita, no 
prazo de oito dias a contar do conhecimento dos factos.

Artigo 11.º

Pagamento da indemnização

Salvo convenção expressa em contrário, a seguradora paga a 
indemnização em patacas e na RAEM.

Artigo 12.º

Franquia

1. A franquia por sinistro é fixada nas condições particulares 
da presente apólice.

2. Em caso de indemnização, a seguradora deve pagar pri-
meiramente todas as indemnizações devidas, sem prejuízo do 
direito de exigir ao tomador do seguro ou ao segurado o reem-
bolso da franquia aplicada.

Artigo 13.º

Insuficiência do capital seguro

1. Em caso de o mesmo sinistro ter causado mais do que um 
lesado e o montante da indemnização devida exceder o capital 
seguro, a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da 
indemnização a cada um deles é proporcionalmente reduzida 
até ao limite máximo do capital seguro.

2. Caso o capital seguro remanescente ao pagamento de 
indemnizações pela seguradora apresente um valor inferior 
ao limite mínimo legalmente fixado, o tomador do seguro pode 
convencionar com a seguradora a reconstituição do capital 
seguro até este montante, mediante pagamento do prémio 
complementar calculado nos termos da tarifa de prémios e 
condições legalmente estabelecidas.
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第十四條

同時存在多份合同

如發生保險事故當日有多於一份保險合同承保同一風險，在

各合同所承保的全部責任中，各保險人須按其須彌補的損害比

例支付賠償，但不影響受害人或其繼承人要求任一保險人支付

所有應付賠償的權利。

第十五條

支付保險費

保險費須最遲於保險合同生效之日支付。

第十六條

更改合同或保險費

如無風險變動，保險合同或保險費的任何更改僅可在保險

合同續期時為之，且須至少提前三十日以掛號信或其他書面方式

通知投保人。

第十七條

保險人的義務

一、投保人或被保險人作出保險事故通知又或受害人或其

繼承人提出索償請求後，保險人應儘快開展為確認保險事故的

發生、被保險人的責任以及評估損害賠償金額所需的調查和鑑

定。

二、保險人應於上款所指調查和鑑定完成並具備支付賠償

所需的一切資料後的四十五日內，支付賠償。

三、如保險人不按上款規定履行支付賠償義務且無合理解

釋，又或不履行是基於可歸責於保險人的原因，即視為遲延支

付，且保險人須按法定利率就應付賠償支付遲延利息。

第十八條

被保險人的義務

一、如發生保險事故，被保險人須履行下列義務︰

（一）自發生保險事故或知悉保險事故之日起八日內，以書

面方式將該事實通知保險人；

（二）採取為避免保險事故發生或減少其所產生的後果所需

的一切措施；

Artigo 14.º

Coexistência de contratos

Existindo, à data do sinistro, mais que um contrato de segu-
ro para garantia do mesmo risco, face à totalidade da respon-
sabilidade garantida pelos contratos, cada seguradora paga a 
indemnização na proporção da parte dos danos cuja reparação 
lhe incumbe, sem prejuízo de o lesado ou os seus sucessores te-
rem o direito de exigir a qualquer das seguradoras a totalidade 
da indemnização devida.

Artigo 15.º

Pagamento dos prémios

O prémio é pago até à data do início da vigência do contrato 
de seguro.

Artigo 16.º

Alteração do contrato ou do prémio

Não havendo alteração do risco, qualquer alteração do con-
trato de seguro ou do prémio apenas pode ser feita aquando da 
renovação do contrato, mediante notificação ao tomador do se-
guro, por carta registada ou por qualquer outra forma escrita, 
com a antecedência mínima de 30 dias.

Artigo 17.º

Obrigações da seguradora

1. Uma vez notificada do sinistro pelo tomador do seguro ou 
pelo segurado ou após a apresentação do pedido de indemniza-
ção pelo lesado ou seus sucessores, a seguradora deve efectuar, 
o mais rápido possível, as averiguações e peritagens necessárias ao 
reconhecimento do sinistro e da responsabilidade do segurado, 
bem como à avaliação do valor da indemnização pelos danos.

2. A seguradora deve pagar a indemnização no prazo de 45 
dias a contar da conclusão das averiguações e peritagens refe-
ridas no número anterior e da obtenção de todos os elementos 
indispensáveis ao pagamento da indemnização.

3. Caso a seguradora não cumpra a obrigação de pagamento 
da indemnização nos termos do número anterior, por causa 
injustificada ou que lhe seja imputável, incorre em mora, ven-
cendo a indemnização devida juros à taxa legal.

Artigo 18.º

Obrigações do segurado

1. Em caso de sinistro, o segurado é obrigado a:

1) Notificar tal facto, por escrito, à seguradora, no prazo de 
oito dias a contar do dia da ocorrência do sinistro ou do dia em 
que tenha conhecimento do mesmo;

2) Tomar todas as medidas necessárias para evitar o sinistro 
ou limitar as consequências do mesmo;
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（三）授予保險人一切所需權力，以便其參與追究保險事故

民事責任的民事訴訟或刑事訴訟；

（四）積極配合保險人，包括指出證人以及提供一切文件及

其掌握的其他相關證據和資料。

二、被保險人禁止作出下列行為︰

（一）未經保險人書面許可，預付任何被索賠的賠償、出價、

承諾或作出任何可顯示或導致確認屬保險人責任和確定賠償性

質及賠償金額的行為；

（二）未經保險人書面許可，以保險人名義提供賠償建議或

輔助；

（三）作出可導致對被保險人及保險人不利的判決的其他行

為。

第十九條

當事人之間的告知和通知

為使當事人根據保險合同的規定作出的任何告知或通知有

效和產生完全效力，該等告知或通知須以掛號信或其他書面方

式寄往保險合同所載的投保人或被保險人的最新住所或保險人

的公司住所；如保險人的總公司設於外地，寄往保險人在澳門特

別行政區的分公司住所。

第二十條

代位權

保險人向受害人支付賠償後，在賠償金額範圍內代位取得被

保險人對須負責的第三人的權利，而被保險人有義務不作出任

何可損害該代位權的作為或不作為。

第二十一條

適用的法例

本保險單僅適用澳門特別行政區的現行法例。

第二十二條

管轄權

澳門特別行政區法院具司法管轄權解決本保險單所引起的

任何爭議。

3) Outorgar à seguradora todos os poderes necessários para 
intervir no processo civil ou penal de apuramento de responsa-
bilidade civil pelo sinistro;

4) Cooperar activamente com a seguradora, indicando tes-
temunhas e fornecendo todos os documentos e outras provas e 
elementos de interesse ao seu alcance.

2. Ao segurado é vedado:

1) Adiantar qualquer indemnização reclamada, formular 
ofertas, tomar compromissos ou praticar qualquer acto que 
demonstre ou induza ao reconhecimento da responsabilidade 
da seguradora e à fixação da natureza e do valor da indemniza-
ção, sem a autorização escrita da seguradora;

2) Dar conselhos ou assistência sobre a indemnização, em 
nome da seguradora, sem a autorização escrita desta;

3) Praticar outros actos que possam induzir a sentença desfa-
vorável ao segurado e à seguradora.

Artigo 19.º

Comunicações e notificações entre as partes

Para que quaisquer comunicações ou notificações entre as 
partes previstas no contrato de seguro sejam válidas e plena-
mente eficazes, as mesmas são feitas por carta registada ou por 
qualquer outra forma escrita, para a última morada do toma-
dor do seguro ou do segurado constante do contrato de seguro, 
ou para a sede social da seguradora ou, tratando-se de segura-
dora com sede no exterior, para a morada da sua sucursal na 
RAEM.

Artigo 20.º

Sub-rogação

Uma vez paga a indemnização ao lesado, a seguradora fica 
sub-rogada, até ao limite do montante indemnizado, nos direitos 
do segurado contra terceiro responsável, obrigando-se o segu-
rado a não praticar quaisquer actos ou omissões que possam 
prejudicar a sub-rogação.

Artigo 21.º

Legislação aplicável

À presente apólice é exclusivamente aplicável a legislação 
em vigor na RAEM.

Artigo 22.º

Foro

O foro competente para dirimir qualquer litígio emergente 
da presente apólice é o da RAEM.
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