
 

 

 

 

 

Ref.  589/CDI/2011 Lisboa, 5 de agosto de 2011 
 

Assunto -  Consulta no âmbito da transferência de carteira de seguros do ramo Vida da 
seguradora CNP Assurances para a seguradora ACM Vie 

Exmo(a). senhor(a) 

As seguradoras CNP Assurances e a CNP IAM, ambas com sede em 4 place Raoul Dautry, 
75015 Paris, pretendem transferir as suas carteiras de seguros, dos ramos Vida e Não Vida, 
respetivamente, cujo tomador é a Cofidis, para as seguradoras ACM VIE e ACM IARD, ambas 
com sede em 34 rue du Wacken, 67000 Strasbourg, França.  

Relativamente à transferência da carteira de seguros do ramo Vida da CNP Assurances para a 
ACM Vie, o Instituto de Seguros de Portugal deve, de acordo com a legislação nacional, 
proceder à consulta aos respetivos segurados, sendo certo que não poderemos dar o nosso 
acordo à operação da transferência da carteira de Vida, relativamente aos compromissos 
situados em Portugal, se lhe opuserem, pelo menos, 20% dos segurados consultados.  

Nestes termos, informamos que, no prazo de 60 dias seguidos a contar da data da presente 
carta, caso pretenda opor-se à referida transferência de carteira do ramo Vida, onde se inclui 
o contrato celebrado com V. Exa., deverá comunicá-lo por escrito ao Instituto de Seguros de 
Portugal, Av. da República, n.º 76, 1600-205 Lisboa, ou, em alternativa, para o endereço 
eletrónico registo.certificacao@isp.pt.  

Salientamos que caso pretenda esclarecer qualquer questão relacionada com o seu contrato 
de seguro deverá, por indicação da CNP Assurances e da ACM Vie, contactar diretamente a 
Cofidis (telefone n.º 217611890), na qualidade de mediador e tomador da apólice de seguro 
de grupo. 

Segue, em anexo, uma carta da seguradora cessionária, com uma breve explicação da 
operação pretendida. 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 

Fernando Nogueira 
Presidente 

 
Nota: Os elementos de identificação de V. Exa. foram-nos fornecidos pela Cofidis, por indicação das seguradoras. 
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