Aumente
o seu tempo
e preserve o ambiente
com o
Caro(a) Cliente,
A Açoreana tem vindo a desenvolver novas soluções no âmbito das suas preocupações sociais e ambientais.
Neste enquadramento propomos-lhe uma solução prática, rápida e ambientalmente sustentável para gerir as
suas apólices de seguro.
Em que consiste o E-DOC: DOCUMENTAÇÃO DIGITAL?
O E-DOC consiste no envio de documentos, nomeadamente o aviso-cobrança, para os clientes por e-mail, em vez
da tradicional expedição em papel, por carta.
Que vantagens apresenta?
O E-DOC tem muitas vantagens, das quais destacamos as seguintes:
• Ter os documentos sempre acessíveis e disponíveis, guardados e arquivados à distância de um clique;
• Poupar recursos ambientais, adoptando uma atitude ecológica;
• Receber mais cedo os documentos.
Como aderir?
A adesão é simples. Preencha o formulário que se encontra abaixo, destaque-o e devolva-o à Açoreana:
• Por e-mail, para o endereço: comunicacoes.eletronicas@acoreana.pt
• Por fax, para o número 21 799 66 44
• Por correio, para: REMESSA LIVRE 12068, EC PICOAS (LISBOA), 1061-960 LISBOA (não necessita de selo)
Com esta adesão, não só ficará com os seus dados de contacto actualizados, como todas as apólices
associadas ao Número de Cliente por si indicado ficarão abrangidas pelo sistema de E-DOC.
O Contact Center da Açoreana (707 20 12 48 / 217 984 000) está disponível para prestar os esclarecimentos
adicionais de que necessitar, todos os dias úteis, das 8h30 às 18h00.
Com os nossos cumprimentos,

Maurício Oliveira



Consulte o seu Nº de Cliente nos avisos-recibo enviados pela Açoreana

Administrador

Declaro que concordo e aceito que, a partir da presente data, as comunicações ou notificações da Seguradora, referentes aos
contratos de seguro de que sou titular, me sejam preferencialmente dirigidas para o seguinte endereço electrónico:
Endereço
electrónico
Nº de
Cliente
Nome do
Titular

Contribuinte
(NIF)

Telemóvel

Data de
Nascimento

Dia

Mês

Ano

A presente autorização não prejudica que, por opção da Seguradora, as mesmas comunicações ou notificações possam também ser
validamente efectuadas para a morada constante na(s) respectiva(s) apólice(s) de seguro.
Autorizo a entrega dos documentos contratuais que venham a ser emitidos no âmbito da(s) minha(s) apólice(s) de seguro [Condições
Gerais, Especiais e Particulares aplicáveis ao(s) contrato(s)] por meio de suporte electrónico duradouro, através do envio para o
endereço electrónico supra indicado.
Local

Dia

Mês

Ano

Assinatura do titular conforme documento de identificação
Ref. SI

