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Recomendações emitidas pelos Provedores do cliente das empresas de seguros 

 

O Provedor do cliente constitui um dos elementos da estrutura de governação de conduta de 

mercado das empresas de seguros. Compete ao Provedor apreciar as reclamações que lhe 

sejam apresentadas pelos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros 

lesados, de acordo com os critérios e procedimentos fixados no respetivo regulamento de 

funcionamento, elaborado pela empresa ou empresas de seguros que o designaram. 

Daquela apreciação pode resultar a apresentação de recomendações às empresas de seguros, 

podendo estas aceitar, ou não, aquelas recomendações. A intervenção do Provedor não 

prejudica o direito de recurso aos tribunais ou a mecanismos de resolução extrajudicial de 

litígios. 

A ASF tomou conhecimento da emissão de recomendações a 22 empresas de seguros, em 

2019, tendo sido identificadas duas tipologias: as que respeitam a reclamações específicas e as 

passíveis de generalização transversal a casos similares. 

Relativamente à segunda, são de sublinhar, a título ilustrativo, os aspetos relacionados com a 

necessidade: 

(i) de proceder à revisão de cláusulas contratuais em alguns produtos de seguros, por 

forma a prevenir equívocos de interpretação, ou com a clareza, precisão e transparência 

no conteúdo das comunicações enviadas aos tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados; 

(ii) de, nos casos de recusa, de apresentar fundamentação adequada e não apenas invocar 

ou transcrever o clausulado da apólice; 

(iii) de conferir maior celeridade no âmbito da regularização de sinistros, e, em particular, de 

proceder à revisão de procedimentos e circuitos de informação entre a empresa de 

seguros e a empresa contratada para a prestação de determinados serviços (ex.: de 

assistência, reboque e transporte), de modo a garantir que a qualidade do serviço que é 

prestado ao cliente seja a mais adequada e eficaz; 

(iv) de rever o teor das declarações de autorização/consentimento a solicitar aos clientes na 

fase de subscrição do contrato de seguro, por forma a garantir a sua conformidade com 

o Regime Geral de Proteção de Dados; 
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(v) de dar cumprimento às exigências legais de informação em caso de recusa / 

agravamento do risco, tendo em consideração as disposições legais aplicáveis às práticas 

discriminatórias em razão da deficiência ou de risco agravado de saúde. 

A legislação e regulamentação em vigor estabelecem que as recomendações emitidas pelo 

Provedor são divulgadas anualmente através de um dos seguintes meios: 

(i) sítio do Provedor do cliente na Internet, se existente; 

(ii) sítio da empresa de seguros na Internet (ou, se esta não dispuser de sítio autónomo, em 

área expressamente reservada e devidamente assinalada em sítio institucional de grupo 

empresarial do qual a empresa faça parte); 

(iii) sítio da associação de empresas de seguros, caso o Provedor seja nomeado por esta; ou 

(iv) sítio da ASF na Internet (do qual constará a hiperligação para o sítio onde as 

recomendações são publicitadas, a comunicar pelas empresas de seguros, sempre que o 

sejam noutros locais). 

Assim, no sítio da ASF na Internet e no Portal do Consumidor de Seguros e Fundos de Pensões, 

em secção dedicada ao Provedor do cliente das empresas de seguros, encontram-se reunidos 

os contactos dos Provedores das empresas de seguros e, bem assim, as recomendações 

reportadas, informação que poderá ser consultada aqui. 

https://www.asf.com.pt/NR/exeres/8E5481E1-D2F6-40CA-9A18-21BE109A72EB.htm

