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Secção I - POLÍTICA DE TRATAMENTO

1.

1.1. A presente Política de Tratamento, aplicável a todos os Colaboradores da REAL VIDA SEGUROS, S.A. (adiante designada por REAL VIDA), estabelece
os princípios, regras e procedimentos adoptados no âmbito do relacionamento com tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros
lesados.
1.2. Consideram-se Colaboradores, para efeitos da presente Política, os que tenham com a REAL VIDA uma relação de trabalho dependente, estágio ou
de prestação de serviços, consultores externos permanentes, bem como os mediadores de seguros ligados.
1.3. Os princípios, regras e procedimentos da presente Política foram elaborados de acordo com o Capítulo II da Norma Regulamentar nº10/2009-R
de 25 de Junho, publicado no Diário da República N.º 129 de 7 de Julho de 2009, não dispensando nem impedindo o cumprimento de outras normas e
regulamentos emitidos por Autoridades, Instituições ou Entidades do sector ou ligadas à actividade, no âmbito dos respectivos poderes e áreas de
intervenção.

2.

2.1. Toda a actuação da REAL VIDA é desenvolvida com o objectivo de proporcionar a máxima satisfação possível dos interesses dos clientes, sejam
estes tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados.
2.2. Os Colaboradores da REAL VIDA, assumem sempre, na relação com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, uma
conduta profissional orientada por elevados princípios éticos e valores corporativos, nomeadamente em termos de transparência, imparcialidade,
honestidade, respondendo a todas as solicitações com prontidão, cortesia e rigor.
2.3. É assegurada igualdade de tratamento aos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados em todas as situações em que não
exista motivo de ordem legal e/ou contratual para proceder de forma distinta.
2.4. Os Colaboradores, no exercício das atribuições profissionais, garantem uma resposta rigorosa, oportuna, completa e célere às solicitações
apresentadas, nomeadamente em termos de gestão de sinistros e reclamações.
2.5. Os Colaboradores abstêm-se de emitir quaisquer juízos ou considerações sobre questões de natureza jurídica, fiscal ou financeira que transcendam
as informações que estão obrigados a prestar.
2.6. Os Colaboradores abstêm-se rigorosamente de efectuar qualquer tipo de referência negativa ou comentário desprimoroso, visando, directa ou
indirectamente, Instituições concorrentes.

3.

3.1. A REAL VIDA promove e pratica uma política activa de informação aos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, em
ordem a que possam actuar sempre consciente e esclarecidamente na realização das operações em que intervêm ou que intentam realizar,
conhecendo e avaliando, nomeadamente, os custos e riscos que envolvem, tendo em consideração a complexidade das mesmas.
3.2. Os Colaboradores da REAL VIDA identificam e conhecem os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, de forma a obter o
seu perfil e zelar pela protecção dos seus interesses.
3.3. São executadas com respeito absoluto pelos interesses dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, as instruções
recebidas e os serviços por estes solicitados, correspondendo exactamente à vontade expressa.
3.4. Subsistindo dúvidas quanto à vontade dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, são tomadas as medidas que, no
caso concreto, se revelem adequadas ao completo esclarecimento das mesmas.
3.5. É dado conhecimento aos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados do modo como podem aceder - nomeadamente
através da consulta do sítio na Internet - de toda a documentação disponível que os possa elucidar, nomeadamente no que respeitar a produtos ou
serviços em comercialização e nos quais estejam ou possam estar interessados. Não obstante, sempre que isso corresponda a uma exigência legal ou
seja solicitado pelo cliente, será facultada directamente a documentação em causa.
3.6. Os Colaboradores da REAL VIDA possuem as qualificações adequadas para prestar qualquer informação solicitada pelos tomadores de seguros,
segurados, beneficiários ou terceiros lesados, nomeadamente no que respeita às características técnicas dos produtos, tarifas, coberturas e/ou taxas
de rentabilidade.
3.7. Não obstante a qualificação do Colaborador, sempre que, por qualquer razão, este não estiver em condições de corresponder a qualquer solicitação
de carácter informativo de que seja destinatário, promove internamente as diligências necessárias para dar uma resposta apropriada, quer
encaminhando-o para quem, de imediato, o possa fazer, quer providenciando pela obtenção das informações fidedignas que o habilite a suprir a falta
no mais curto prazo possível.

4.

4.1. A REAL VIDA garante que o tratamento de dados pessoais dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, se processa de
forma transparente e no estrito respeito pela reserva da vida privada, bem como pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais.
4.2. Os Colaboradores que lidam com dados pessoais relativos a cidadãos individuais, ou que tenham acesso a esses dados, respeitam as disposições
previstas na Lei relativa à protecção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação de dados.
4.3. Aos Colaboradores é vedado utilizar dados pessoais para fins ilegítimos, ou comunicá-los a pessoas não autorizadas a utilizá-los.
4.4. Deverá ser imediatamente comunicada superiormente, qualquer tentativa detectada de violação da segurança, a fim de que sejam tomadas as
necessárias medidas.
4.5. A violação das regras de segurança poderá ser considerada falta grave, conduzindo à instauração de processo disciplinar, podendo ainda incorrer
noutros delitos sujeitos à Lei Penal ou sobre Protecção de Dados.

ÂMBITO

RELAÇÃO COM OS TOMADORES DE SEGUROS, SEGURADOS, BENEFICIÁRIOS OU TERCEIROS LESADOS

DEVER DE INFORMAÇÃO

PROTECÇÃO DE DADOS
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5.

5.1. Existe conflito de interesses sempre que os Colaboradores tenham um interesse pessoal ou privado em determinada matéria que possa influenciar,
ou aparentar influenciar, o desempenho imparcial e objectivo das suas funções. Por interesse pessoal ou privado entende-se qualquer potencial
vantagem para o próprio, para os seus familiares ou afins.
5.2. Os Colaboradores devem sempre informar os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, de quaisquer interesses que
possam colidir com as suas pretensões.
5.3. As situações de conflito entre os interesses de dois ou mais tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, deverão ser
resolvidas com ponderação e equidade, sem prejuízo do previsto no artigo anterior, de modo a assegurar um tratamento imparcial às partes
envolvidas.
5.4. Uma vez identificada qualquer situação de potencial conflito de interesses, deverá promover-se o reporte imediato da mesma ao responsável da
área a que está adstrito o colaborador, se o conflito for com ele ou com pessoa ao mesmo vinculada.
5.5. O responsável a que se refere o número anterior determinará os procedimentos a seguir.
5.6. Em qualquer caso, a resolução dos conflitos de interesses deverá respeitar escrupulosamente as disposições legais, regulamentares e contratuais
aplicáveis.

6.

6.1. A REAL VIDA, em todas as suas actividades de negócio, tem como alvo prioritário a satisfação dos seus clientes, sejam estes tomadores de seguros,
segurados, beneficiários ou terceiros lesados, mas reconhece que nem sempre esse objectivo é possível atingir, o que pode motivar reclamações por
parte destes.
6.2. A análise e tratamento das reclamações assume, assim, um papel fundamental na relação com os clientes, constituindo um elemento
determinante na detecção de situações que justifiquem correcções, ajustamentos ou melhorias com vista a assegurar maior transparência, rigor e
solicitude nas práticas e procedimentos.
6.3. Entende-se por reclamação, nos termos da Norma Regulamentar nº 02/2013-R de 10 de Janeiro, emanada pelo Instituto de Seguros de Portugal,
uma «manifestação de discordância em relação a posição assumida por empresa de seguros ou de insatisfação em relação aos serviços prestados por
esta, bem como qualquer alegação de eventual incumprimento, apresentada por tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados.
Não se inserem no conceito de reclamação as declarações que integram o processo de negociação contratual, as interpelações para cumprimento de
deveres legais ou contratuais, as comunicações inerentes ao processo de regularização de sinistros e eventuais pedidos de informação ou
esclarecimento.
6.4. Com vista a garantir o adequado seguimento e um tratamento célere, transparente e autónomo das reclamações, a REAL VIDA dispõe de uma área
específica e centralizada, denominada Gestão de Reclamações.
6.5. A forma, meios e procedimentos de tratamento de reclamações são expostos no Regulamento de Gestão de Reclamações anexo à presente
política.

7.

7.1. A REAL VIDA possui uma Política Anti-Fraude a qual foi divulgada a todos os seus Colaboradores.
7.2. A Política Anti-Fraude tem por propósito:
a) Mitigar as tentativas de fraude através da implementação de estratégias que visem a sua detecção e prevenção;
b) Promover uma cultura proactiva de prevenção de fraudes, sensibilizando os Colaboradores;
c) Garantir o cumprimento das obrigações legais.
7.3. Nos termos da Norma Regulamentar nº 10/2009-R de 25 de Junho, emanada pelo Instituto de Seguros de Portugal, entende-se por Fraude contra
os Seguros «a prática de actos ou omissões intencionais, ainda que sob a forma tentada, com vista à obtenção de vantagem ilícita para si ou para
terceiro, no âmbito da celebração ou da execução de contratos de seguro ou da subscrição de operações de capitalização».

8.

8.1. A adequada aplicação da presente política depende, acima de tudo, do profissionalismo, consciência e capacidade de discernimento dos
Colaboradores. Em particular, os que se encontram em posições hierárquicas mais elevadas, devem ter uma actuação exemplar no tocante à adesão
aos princípios e critérios estabelecidos bem como assegurar o seu cumprimento.
8.2. O não cumprimento, por acção ou omissão, dolosa ou negligente das normas descritas na presente política deverá ser comunicado à área de
Planeamento e Controlo da REAL VIDA, a qual tomará as devidas medidas para evitar a repetição do comportamento.
8.3. Qualquer incumprimento da presente política será considerado infracção grave, podendo estar sujeito à instauração de um processo disciplinar e à
aplicação de sanções.
8.4. Nos termos do ponto anterior, cabe à Administração da REAL VIDA a decisão sobre as sanções a aplicar aos Colaboradores.
8.5. Qualquer sanção aplicável nos termos da presente Política, não prejudica a responsabilidade civil, contra-ordenacional ou criminal a que
eventualmente possa haver lugar.

9.

9.1. A presente Política de Tratamento entra em vigor a 1 de Setembro de 2009.

CONFLITOS DE INTERESSES

RECLAMAÇÕES

POLÍTICA ANTI-FRAUDE

MONITORIZAÇÃO E CONTROLO

ENTRADA EM VIGOR
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1.

1.1. Entende-se por reclamação, nos termos da Norma Regulamentar nº 02/2013-R de 10 de Janeiro, emanada pelo Instituto de Seguros de Portugal,
uma «manifestação de discordância em relação a posição assumida por empresa de seguros ou de insatisfação em relação aos serviços prestados por
esta, bem como qualquer alegação de eventual incumprimento, apresentada por tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados.
Não se inserem no conceito de reclamação as declarações que integram o processo de negociação contratual, as interpelações para cumprimento de
deveres legais ou contratuais, as comunicações inerentes ao processo de regularização de sinistros e eventuais pedidos de informação ou
esclarecimento.

2.

2.1. A satisfação dos Clientes é crucial para o futuro de qualquer Organização. Neste âmbito a REAL VIDA considera indispensável o desenvolvimento de
um regulamento com normas e procedimentos para a Gestão de Reclamações assentes numa relação de confiança mútua e transparente entre a
empresa e os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados.
2.2. Neste sentido, o presente Regulamento pretende estabelecer as regras e princípios de conduta profissional, no âmbito da Gestão de Reclamações,
pelo qual se devem reger todos os Colaboradores e membros dos Órgãos Sociais da REAL VIDA, no cumprimento das suas funções profissionais ao serviço
ou em representação da mesma.
2.3. Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se Colaboradores os que tenham com a REAL VIDA uma relação de trabalho dependente, estágio
ou de prestação de serviços, consultores externos permanentes, bem como os mediadores de seguros ligados.
2.4. O objectivo deste Regulamento é promover uma comunicação transparente, clara e objectiva para com os Tomadores de Seguros, Segurados,
Beneficiários ou Terceiros Lesados, assegurando que todos os Colaboradores da REAL VIDA agem de forma íntegra e ética no cumprimento dos
compromissos, processos e relações com os mesmos.
2.5. Ao presente regulamento a REAL VIDA fará publicidade para os clientes externos através dos meios usuais e através de normas ou comunicação
internas para os seus colaboradores.

3.

3.1. O presente Regulamento visa:
a) Assegurar o cumprimento da lei e dos regulamentos emanados das autoridades competentes;
b) Assumir uma postura de imparcialidade e igualdade no tratamento e resolução dos processos de reclamação que surjam com os diversos
interlocutores;
c) Assegurar uma célere e eficiente gestão dos processos de reclamação referentes aos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros
lesados;
d) Divulgar e disponibilizar a todos os colaboradores o Regulamento instituído;
e) Assegurar que todos os departamentos disponibilizam a informação necessária e essencial ao correcto exercício da função de gestão de reclamações;
f) Informar que a gestão de reclamações não invalida o direito de recurso aos tribunais ou a mecanismos de resolução extrajudicial de litígios, por parte
dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados.

4.

4.1. Para se dirigir uma reclamação à REAL VIDA, o reclamante poderá optar pelas seguintes vias:

a) CARTA
b) EMAIL
C) FAX
d) LIVRO DE RECLAMAÇÕES

5.

5.1. As reclamações dirigidas à REAL VIDA deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Nome completo do reclamante e, caso aplicável, da pessoa que o represente;
b) Morada completa do reclamante;
c) Referência à qualidade do reclamante, designadamente de tomador de seguro, segurado, beneficiário ou terceiro lesado ou de pessoa que o
represente;
d) Dados de contacto do reclamante e, caso aplicável, da pessoa que o represente;
e) Número de documento de identificação do reclamante;
f) Descrição dos factos que motivaram a reclamação, com identificação dos intervenientes e da data em que os factos ocorreram, excepto se for
manifestamente impossível;
g) Data e local da reclamação.

6.

a) I.S.P.
b) A.P.S.
c) D.E.C.O.
d) ADVOGADO
e) AGENTE

DEFINIÇÃO DE RECLAMAÇÃO

OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E FINALIDADE DO REGULAMENTO

MEIOS PARA APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES

CONTEÚDO MÍNIMO DE UMA RECLAMAÇÃO

ENTIDADES REPRESENTANTES PARA APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÃO

REGULAMENTO DE GESTÃO DE RECLAMAÇÕESSecção II -
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7.

7.1. Além das entidades representantes legais acima mencionadas, o reclamante pode dirigir documento escrito para a Área de Gestão de Reclamações
da REAL VIDA da seguinte forma:

a) Morada: Avenida de França, 316 - 2.º Edifício Capitólio, 4050-276 Porto
b) Email: reclamacoes@realvidaseguros.pt
c) Fax: 220 410 705

8.

8.1. Qualquer que seja a forma de apresentação da reclamação, a REAL VIDA deverá responder no prazo máximo de 10 dias úteis.

9.

9.1. No caso de uma reclamação através do Livro de Reclamações, esta é formulada através do preenchimento da folha de reclamação, na qual o
reclamante descreve de forma clara e completa os factos que o motivam e insere os elementos relativos à sua identificação.
9.2. Após a reclamação por intermédio do Livro de Reclamações, a REAL VIDA dispõe do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para enviar o original da
reclamação para a entidade reguladora do sector, Instituto de Seguros de Portugal.
9.3. É obrigação da REAL VIDA, após preenchimento da reclamação, entregar ao reclamante um duplicado da reclamação.
9.4. As reclamações recepcionadas na REAL VIDA, quer através do Livro de Reclamações, como por qualquer outro meio escrito recebido directamente
do reclamante ou entidade que o represente, deverão ser encaminhas no prazo máximo de 2 dias úteis, para a área responsável pela gestão de
reclamações, de forma a serem devidamente tratadas.
9.5. Registo da reclamação no sistema da REAL VIDA.
9.6. Análise e encaminhamento da reclamação ao responsável do departamento a que se reporta o assunto da mesma, anexando toda a documentação
de suporte.
9.7. No caso de a reclamação envolver vários interlocutores, as respostas devem ser encaminhadas para a área de Gestão de Reclamações que ficará
responsável pela resposta.
9.8. O responsável pela Gestão de Reclamações deve estar atento aos prazos e se necessário alertar os departamentos envolvidos, no caso em que se
verifique demoras.
9.9. A resposta ao reclamante deve ser devidamente fundamentada e com uma linguagem clara e perceptível.
9.10. Na impossibilidade de responder ao reclamante dentro dos prazos previstos, o segurador deve sempre informar o reclamante do prazo previsível
para resposta e mantê-lo informado sobre as diligências em curso e a adoptar.
9.11. O segurador deve indicar ao reclamante as opções que dispõe para prosseguir com o tratamento da sua pretensão, caso a resposta não satisfaça os
termos da reclamação apresentada.
9.12. As informações facultadas ao reclamante devem seguir sempre por escrito ou por outro meio de comunicação de que fique registo em suporte
duradouro.
9.13. Todas as respostas devem conter obrigatoriamente a informação legível de quem assina, contacto e o departamento em questão.
9.14. Qualquer informação solicitada pelo Provedor do Ciente, será analisada pela área de Gestão de Reclamações a qual garantirá uma resposta
atempada, clara e diligente.

CONTACTOS PARA EFEITOS DE APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÃO

PRAZOS DE RESPOSTA

PROCEDIMENTOS

5

REAL VIDA SEGUROS, S.A. Avenida de França, 316 – 2.º  Edifício Capitólio, 4050-276 Porto – Fax: 220 410 706
Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto – Pessoa Colectiva n.º 502 245 140 Capital Social: 15.000.000,00

| |

|

| Tel.: 220 410 700
€

www.realvidaseguros.pt

REGULAMENTO DE GESTÃO DE RECLAMAÇÕESSecção II -

M
od

. R
VG

00
19

07
/0

3-
02

13



D

10. DIAGRAMA DE PROCEDIMENTOS
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Secção III - PROVEDORIA DO CLIENTE

7

1.

1.1. O Serviço de Provedoria do Cliente da Real Vida Seguros (adiante designado por Serviço de Provedoria do Cliente) é prestado por uma entidade
externa com o intuito de assegurar os princípios de independência e de equidade para promover o diálogo entre a Real Vida Seguros e os tomadores de
seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, contribuindo para que as relações entre as partes se pautem pela boa fé e confiança recíproca;
1.2. O Serviço de Provedoria do Cliente é assegurado pelo CIMPAS - Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros, sedeado na
Av. Fontes Pereira de Melo, nº 11 - 9º Esq, 1050 - 115 Lisboa, tel. 213 827 700, fax 213 827 708;
1.3. São consideradas elegíveis para efeitos de apresentação ao Serviço de Provedoria do Cliente as reclamações às quais não tenha sido dada resposta
no prazo máximo de 20 dias contados a partir da data da respectiva recepção, prorrogando-se o prazo máximo para 30 dias nos casos que revistam
especial complexidade, ou quando, tendo sido dada resposta nesse prazo, o reclamante discorde do sentido da mesma;
1.4. O conteúdo mínimo a constar nas reclamações dirigidas ao Serviço de Provedoria do Cliente são os previstos no ponto 5.1. da Secção II do presente
documento;
1.5. As reclamações deverão ser dirigidas ao Provedor do Cliente da Real Vida Seguros através dos contactos enunciados no ponto 7.1. da Secção II do
presente documento;
1.6. O Serviço de Provedoria do Cliente deverá responder às reclamações apresentadas pelos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou
terceiros lesados, no prazo máximo de 30 dias contados a partir da data da respectiva recepção, prorrogando-se o prazo máximo para 45 dias nos casos
que revistam especial complexidade;
1.7. A presente informação não dispensa a consulta do Regulamento do Serviço de Provedoria do Cliente que se encontra em anexo.
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  REGULAMENTO DO SERVIÇO DE PROVEDORIA DO CLIENTE


ARTIGO 1.º
SERVIÇO DE PROVEDORIA DO CLIENTE DE SEGUROS


1. O Serviço de Provedoria do Cliente de Seguros é criado por tempo 
indeterminado e visa a disponibilização de uma solução de resolução dos 
conflitos referentes aos contratos de seguro, nos termos e para os efeitos 
previstos no artigo 131-E do Decreto-Lei 94-B/98, de 17 de Abril, e no 
Decreto-Lei 146/99, de 4 de Maio, e, bem assim, nas normas 
regulamentares aplicáveis.
2. O Serviço de Provedoria do Cliente de Seguros funciona em Lisboa, na 
sede do Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de 
Seguros, adiante designado por CIMPAS.
3.  O funcionamento do Serviço de Provedoria é totalmente independente 
do Serviço de Arbitragem e, salvo acordo entre reclamante e reclamado, 
os documentos, informações e demais elementos próprios do processo 
de reclamação, assim como as decisões ou recomendações do Serviço de 
Provedoria não podem ser invocados junto do processo arbitral se o 
houver.
4.   O  Serviço de Provedoria integra uma equipa composta por profissionais 
nomeados pelo CIMPAS, com formação jurídica e comprovada idoneidade 
e competência.
5. O Serviço de Provedoria e os profissionais que integrem este Serviço e 
que com ele colaborem são obrigados a guardar sigilo relativamente aos 
factos de que tomem conhecimento no exercício das suas funções, salvo 
as excepções previstas na lei.
6. As entidades aderentes ao Serviço de Provedoria criarão as condições 
necessárias ao bom funcionamento do Serviço e garantir-lhe-ão a 
prestação dos apoios adequados para assegurar o bom nível e eficiência 
das suas funções.
 
ARTIGO 2.º
ATRIBUIÇÕES 


1. O Serviço de Provedoria tem por missão receber e apreciar as 
reclamações dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou 
terceiros lesados por actos ou omissões das empresas de seguros 
aderentes a este serviço.
2. O Serviço de Provedoria não tem poderes para revogar, reformar ou 
converter, ou de qualquer modo alterar as decisões das empresas de 
seguros, competindo-lhe, no âmbito das suas funções formular 
recomendações sem carácter vinculativo.
3. A apresentação de reclamações pelos tomadores de seguros, 
segurados, beneficiários ou terceiros lesados junto do provedor do cliente 
não acarreta quaisquer custos ou encargos para o reclamante, bem como 
quaisquer ónus que não sejam efectivamente indispensáveis para o 
cumprimento dessa função.


ARTIGO 3.º
ADESÃO


1. A apresentação de uma reclamação ao Serviço de Provedoria depende 
da adesão da empresa de seguros reclamada a este Serviço.
2. A adesão das empresas de seguros deve assumir a forma de adesão 
plena referente a reclamações eventuais e futuras e deve ser reduzida a 
escrito.
3. A adesão plena das empresas de seguros ao Serviço de Provedoria 
implica a submissão ao mesmo de todas as reclamações posteriores a 
essa adesão, que se enquadrem no âmbito da legislação aplicável e do 
presente regulamento.
4. As empresas de seguros podem a todo o tempo, e por escrito, com  
pré-aviso de 30 dias, revogar a sua adesão ao Serviço de Provedoria.


ARTIGO 4.º
ÂMBITO


1. A actuação do Serviço de Provedoria estende-se a todos os ramos de 
seguro, abrangendo os conflitos relativos aos contratos de seguro 
celebrados com empresas de seguros aderentes, incumbindo-lhe 
apreciar as reclamações das decisões tomadas no âmbito desses 
contratos que venham a ser apresentadas por tomadores, segurados, 
pessoas seguras ou beneficiários dos mesmos, bem como por terceiros 
lesados.
2. A intervenção do Serviço de Provedoria apenas pode ser suscitada 
depois de esgotadas todas as vias internas de resolução do litígio 
colocadas à disposição do reclamante pela empresa de seguros.
3. A intervenção do Serviço de Provedoria não poderá ser suscitada em 
questões relativamente às quais tenha sido instaurado procedimento 
judicial ou arbitral.


ARTIGO 5.º
FUNÇÕES


1. O Serviço de Provedoria tem funções meramente consultivas e pode 
apresentar recomendações às empresas de seguros em resultado da 
apreciação de reclamações.
2. Compete ao Serviço de Provedoria:
a) receber e verificar o cumprimento dos pressupostos de apresentação 
de reclamações ao Serviço de Provedoria, nomeadamente os previstos 
nos artigos 6º e 7º;
b) instruir o processo de reclamação e assegurar o diálogo com o 
reclamante e com a empresa de seguros reclamada;
c) analisar as reclamações apresentadas;
d) solicitar às empresas de seguros aderentes as informações que 
considerar necessárias, bem como a exibição de documentos que reputar 
convenientes;
e) proceder a todas as averiguações que considere necessárias ou 
convenientes, podendo adoptar, em matéria de recolha e produção de 
provas, todos os procedimentos razoáveis;
f) efectuar as comunicações a que está obrigado nos termos da lei;
g) formular, quando assim o entenda, recomendações, tendo em conta o 
teor das respectivas reclamações;
h) elaborar os relatórios anuais previstos na lei e nos regulamentos.


ARTIGO 6.º
RECLAMAÇÕES ELEGÍVEIS


1. São consideradas elegíveis para efeitos de apreciação pelo Serviço de 
Provedoria as reclamações contra empresas de seguros aderentes, 
apresentadas pelos respectivos tomadores de seguros, segurados, 
beneficiários ou terceiros lesados relativamente às quais:
a) não tenha sido dada resposta pela empresa de seguros no prazo 
máximo de 20 dias, ou de 30 dias nos casos que revistam especial 
complexidade, contados a partir da data da respectiva recepção;
b) tendo sido dada resposta nesse prazo, o reclamante discorde do 
sentido da mesma;
c) não tenha sido instaurado procedimento judicial ou arbitral.
2. Não integram o conceito de reclamação as declarações respeitantes ao 
processo de negociação contratual, as comunicações inerentes ao 
processo de regularização de sinistros e eventuais pedidos de informação 
ou esclarecimento.


ARTIGO 7.º
REQUISITOS DAS RECLAMAÇÕES


1. As reclamações a apreciar pelo Serviço de Provedoria devem ser 
apresentadas na sede das empresas de seguros aderentes ou em
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qualquer delegação ou escritório destas, dirigidas ao Serviço de 
Provedoria.
2. As reclamações têm que ser formuladas por escrito utilizando 
preferencialmente o formulário especificamente disponibilizado para o 
efeito, e enviadas por correio, telecópia ou correio electrónico, e devem 
conter os seguintes elementos:
a) Nome completo do reclamante e, caso aplicável, da pessoa que o 
represente;
b) Qualidade do reclamante, designadamente de tomador de seguro, 
segurado, beneficiário ou terceiro lesado ou de pessoa que o represente;
c) Dados de contacto do reclamante e, se aplicável, da pessoa que o 
represente;
d) Número de documento de identificação do reclamante;
e) Identificação da empresa de seguros reclamada;
f) Descrição dos factos que motivaram a reclamação, com identificação 
dos intervenientes e da data em que os factos ocorreram, excepto se for 
manifestamente impossível;
g) Data da reclamação.
3. As reclamações que sejam porventura entregues directamente ao 
Serviço de Provedoria devem ser por este encaminhadas para as 
empresas de seguros respectivas para efeitos do disposto nos nºs 4 e 5.
4. Cabe à empresa de seguros, uma vez recebida a reclamação efectuar a 
triagem da mesma, verificando se a mesma já foi objecto de apreciação 
pelo serviço interno de gestão de reclamações.
5. Caso a reclamação ainda não tenha sido objecto da apreciação prevista 
no número anterior será encaminhada para o respectivo serviço. Caso já o 
tenha sido, a empresa de seguros reencaminha a reclamação para o 
Serviço de Provedoria acompanhada, se for o caso, da posição que sobre a
mesma a empresa de seguros assumiu e respectiva fundamentação.
6. O Serviço de Provedoria e as empresas de seguros aderentes 
disponibilizarão no sítio próprio da Internet o formulário referido no nº 2.
 
ARTIGO 8.º
RECUSA DE ADMISSÃO DE RECLAMAÇÃO E ARQUIVAMENTO DA 
RECLAMAÇÃO 


1. O Provedor deverá recusar a reclamação sempre que:
a) sejam omitidos dados essenciais que inviabilizem a respectiva gestão 
e que não tenham sido corrigidos apesar de o reclamante ter sido 
convidado a supri-los;
b) se pretenda apresentar uma reclamação relativamente a matéria que 
seja da competência de órgãos arbitrais ou judiciais ou quando a matéria 
objecto da reclamação já tenha sido resolvida por aquelas instâncias;
c) esta reitere reclamações que sejam apresentadas pelo mesmo 
reclamante em relação à mesma matéria e que já tenham sido objecto de 
resposta pelo Serviço de Provedoria;
d) a reclamação não tiver sido apresentada de boa fé ou o respectivo 
conteúdo for qualificado como vexatório.
2. Sempre que a reclamação apresentada não inclua os elementos 
necessários para efeitos da respectiva gestão, o Serviço de Provedoria 
dará conhecimento desse facto ao reclamante, convidando-o a suprir a 
omissão.
3. Das reclamações liminarmente rejeitadas pelo Serviço de Provedoria 
ou que sejam encaminhadas para os serviços de gestão de reclamações 
das empresas de seguros será dado conhecimento aos reclamantes.
4. Sem prejuízo das informações e comunicações previstas no artigo 11º, 
só pode ser mandada arquivar uma reclamação quando:
a) não seja da competência do Serviço de Provedoria, nomeadamente por 
ser estranha à actividade seguradora;
b) passada a fase da apreciação preliminar, o Serviço de Provedoria 
conclua que não existem elementos bastantes para ser adoptado 
qualquer procedimento;
c) se verifiquem os pressupostos da não admissão.


ARTIGO 9.º
IMPEDIMENTOS


Os profissionais que integram o Serviço de Provedoria não podem 
apreciar reclamações relativamente às quais:
a) Tenham directa ou indirectamente um interesse que lhe permitisse ser 
reclamante;
b) Seja reclamante o seu cônjuge ou algum seu parente ou afim, em linha 
recta ou no segundo grau da linha colateral, ou quando alguma destas 
pessoas tenha na reclamação um interesse que lhe permita figurar nela 
como reclamante;
c) Seja reclamante por si ou como representante de outra pessoa;
d)   Tenha tido intervenção na situação objecto da reclamação em qualquer 
outra qualidade.


ARTIGO 10.º
PROCESSO


1.O Serviço de Provedoria deverá ter em vista, na apreciação de 
reclamações recebidas, o princípio da celeridade, procurando encontrar 
soluções consensuais justas ou equitativas.
2. O Serviço de Provedoria não está vinculado a quaisquer formalismos 
em matéria de organização dos processos ou da produção de provas, 
podendo adoptar todos os procedimentos ajustados às circunstâncias que 
considere apropriados para instrução processual desde que não colidam 
com os direitos ou interesses legítimos das partes envolvidas.
3. A reclamação apenas se considerará recebida para efeitos de 
contagem de prazos depois de correctamente instruída.
4. No âmbito das diligências probatórias, o serviço de provedoria poderá 
consultar elementos constantes dos processos e documentação existente 
nas empresas de seguros aderentes, directamente relacionados com as 
reclamações apresentadas, bem como a qualquer outra documentação 
relevante para a apreciação das mesmas, com respeito pelos princípios 
da protecção de dados pessoais e sempre em estreita articulação com o 
interlocutor designado pela respectiva empresa de seguros.
5. O Serviço de Provedoria pode solicitar a colaboração de peritos das 
empresas de seguros ou peritos externos e desenvolver diligências que 
considere adequadas, com vista ao melhor conhecimento dos casos.
6. A intervenção do Serviço de Provedoria não suspende o decurso de 
quaisquer prazos, nomeadamente os do recurso contencioso.
7. A apreciação efectuada pelo Serviço de Provedoria nos casos concretos 
não poderá ser invocada em juízo, salvo acordo prévio das partes.


ARTIGO 11.º
PRAZOS MÁXIMOS DAS INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES


1. O Serviço de Provedoria comunica à empresa de seguros qualquer 
reclamação que reúna os requisitos previstos no artigo 7º e que lhe tenha 
sido dirigida directamente, no prazo máximo de 5 dias.
2. A empresa de seguros que receba directamente, ou através do Serviço 
de Provedoria, uma reclamação que deva ser apreciada por este serviço 
deverá, consoante o caso, e no prazo máximo de 5 dias, encaminhar a 
mesma para o Serviço de Provedoria ou responder a este, fazendo 
acompanhar essa comunicação da sua posição e da respectiva 
fundamentação sobre a reclamação em causa.
3. O Serviço de Provedoria comunica ao reclamante, por escrito ou por 
outro meio de comunicação de que fique registo em suporte duradouro, 
no prazo máximo de 30 dias, os resultados da apreciação da reclamação e 
respectiva fundamentação, podendo aquele prazo, em casos de 
excepcional complexidade, ser alargado para 45 dias.
4. O Serviço de Provedoria comunica, igualmente, às empresas de 
seguros no prazo referido no número anterior, os resultados da 
apreciação da reclamação .
5.  Nos casos  em que  a apreciação da  reclamação feita  pelo Serviço de
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Provedoria seja total ou parcialmente favorável ao reclamante, a 
empresa de seguros comunica ao Serviço de Provedoria, no prazo 
máximo de 10 dias se aceita acolher o resultado da apreciação efectuada.
6. O Serviço de Provedoria informa o reclamante, no prazo máximo de 5 
dias, por escrito ou por outro meio de comunicação de que fique registo 
em suporte duradouro, qual a posição da empresa de seguros transmitida 
nos termos do número anterior.


ARTIGO 12.º
RECOMENDAÇÕES


1. Cabe ao Serviço de Provedoria efectuar as recomendações às empresas 
de seguros que venham a ser consideradas necessárias.
2. As recomendações devem ser dirigidas ao Conselho de Administração 
ou órgão de topo equivalente da empresa de seguros em causa e não têm 
carácter vinculativo.
3. A empresa de seguros informará o Serviço de Provedoria do 
acolhimento ou não das recomendações por ele efectuadas, no prazo 
máximo de 20 dias contados a partir da data da respectiva recepção.
4. As recomendações do Serviço de Provedoria serão publicitadas no sítio 
da Internet do CIMPAS, acompanhadas de informação sobre o 
acolhimento ou não da mesma pela empresa de seguros.


ARTIGO 13.º
RELACIONAMENTO COM AS EMPRESAS DE SEGUROS ADERENTES


1. As empresas de seguros aderentes deverão nomear junto do Serviço de 
Provedoria um interlocutor único e o seu substituto a quem caberá 
estabelecer todas as ligações entre a empresa de seguros e o Serviço de 
Provedoria, sem prejuízo do estabelecido no artigo 12º.
2. O interlocutor único deve fornecer ao Serviço de Provedoria todas as 
informações e documentos relativos à reclamação apresentada que seja 
solicitada e facilitar os contactos com outros serviços ou colaboradores da 
empresa de seguros, se necessários.
3. As comunicações entre o Serviço de Provedoria e as empresas de 
seguros fazem-se preferencialmente através da aplicação informática 
disponibilizada para o efeito.


ARTIGO 14.º
RELATÓRIO ANUAL


1. O Serviço de Provedoria efectuará a divulgação anual das suas 
actividades, através de um relatório contendo a indicação das 
reclamações recebidas, as diligências efectuadas e as recomendações 
proferidas, bem como a menção da sua adopção pelas empresas 
destinatárias.
2. Este relatório será enviado às empresas de seguros aderentes ao 
Serviço de Provedoria, aos Associados do CIMPAS e ao Instituto de 
Seguros de Portugal.


Data: 20-10-2009









