O presente documento destina-se a fornecer as informações legalmente previstas para
esclarecimento do Cliente de seguros.

1. PJM SEGURIS, LDA.
Rua Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo, Lote 94 – Loja C
3500-223 Viseu
2. Registado na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)
com o Nº. 408277291/3, de 15/07/2008. conforme indicado em www.asf.com.pt, na
área de Mediação / Entidades Autorizadas, autorizado a exercer a atividade nos
ramos Vida/Não Vida.
3. O distribuidor não possui qualquer participação qualificada em empresas de
seguros.
4. Não existe qualquer participação qualificada no capital social do distribuidor detida
por uma empresa de seguros, ou pela empresa mãe de uma empresa de seguros.
O distribuidor encontra-se autorizado a receber prémios para serem entregues à
empresa de seguros.
A intervenção do distribuidor no processo envolve a prestação de assistência ao
longo do período de vigência do contrato de seguro.
5. Em relação ao contrato de seguro, a natureza e o tipo da remuneração auferida pelo
distribuidor é a seguinte:
•

Comissões - como parte do prémio de seguro;

6. O Cliente tem o direito de solicitar informação ao distribuidor de seguros sobre o
montante da remuneração que este recebe pela prestação do serviço de
distribuição.
7. Para além dos prémios regulares e dos pagamentos calendarizados, o Cliente não
tem que fazer qualquer pagamento adicional ao abrigo do contrato de seguro após a
sua celebração.
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8. O distribuidor possui uma Política de Tratamento dos Tomadores de Seguros,
Segurados, Beneficiários e Terceiros Lesados, que garante o tratamento equitativo
dos interessados, bem como o tratamento dos seus dados pessoais e das suas
reclamações. A referida Política consta em documento escrito, disponível para
consulta nas suas instalações e/ou online em www.seguris.pt.
9. Os dados pessoais que sejam transmitidos no âmbito da apresentação,
proposição, celebração e execução do contrato de seguro, por intermédio do
mediador de seguros, incluindo diligências pré-contratuais e o apoio à sua gestão,
em especial em caso de sinistro, serão tratados, processados e armazenados
informaticamente pelo mesmo mediador, seja como “responsável pelo tratamento”,
“subcontratante” ou como “responsável conjunto pelo tratamento”, e destinam-se à
execução e gestão da relação contratual, incluindo comunicações com a mesma
relacionada, com o titular dos dados, e entre este e a seguradora, tratamento esse
que é necessário para a execução do contrato de seguro, com a intervenção do
mediador, nos termos e em conformidade com a política de privacidade e proteção
de dados pessoais adotada e respeitada pelo próprio mediador de seguros, que
com a celebração do contrato de seguro, através daquele, o titular dos dados
declara, para todos os efeitos legais, conhecer e aceitar como condição para a
respetiva celebração, execução e gestão.
O mediador de seguros, no seu interesse legítimo ou de terceiros, poderá efetuar
tratamento de dados pessoais para realização de auditorias, qualidade e melhoria
de serviço/análises de satisfação.
As omissões, inexatidões, falsidades e desatualização, quer no que respeita a
dados de fornecimento obrigatório, quer facultativo, são da responsabilidade do
titular dos dados, seja na sua qualidade de tomador de seguro, segurado,
beneficiário ou seu representante e, ainda, a sinistrados ou a terceiros e seus
representantes.
O mediador de seguros, no seu interesse legitimo ou de terceiros, fará também
tratamento de dados pessoais recolhidos no âmbito do relacionamento legal e
contratual, e durante a sua vigência, para comunicações de campanhas e ações de
comercialização de produtos e serviços relacionados, ou não, com os
transacionados com o titular dos dados, mas não necessários à sua execução e
gestão. Caso não pretenda receber as referidas comunicações o titular dos dados
poderá recusá-las de imediato ou por ocasião de cada comunicação, através do
contacto de proteção de dados pessoais infra identificado.
Deste modo, os dados pessoais que forem objeto de recolha poderão ainda ser
tratados para algumas ou todas as seguintes finalidades, não necessárias à
execução e gestão do contrato de seguro celebrado em concreto, por intermédio do
mediador de seguros, desde que o seu titular dê o seu consentimento de forma
livre, expressa, especifica, informada e explicita e para cada uma dessas
finalidades na forma solicitada no documento relativo ao cumprimento do dever
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especial de informação que impende sobre o mediador de seguros, por força do
disposto no artigo 32º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho:
Sim
Não
a) Comunicações sobre produtos e serviços de seguros personalizados de
acordo com o perfil do titular dos dados, incluindo eventos, tendo em conta os
ramos de seguros e modalidades de apólices e operações contratadas, a realizar
pelo próprio mediador de seguros, durante a vigência do contrato de seguro, mas
não necessários à sua execução e gestão.
b) Comunicações de campanhas e ações de comercialização de produtos e
serviços, incluindo eventos, não relacionados com o contrato de seguro mediado,
nem necessários à sua execução e gestão, a realizar pelo mediador de seguros
durante a vigência daquele.
c) Comunicações referidas nas alíneas anteriores e comunicações de campanhas
e ações comerciais de produtos e serviços relacionados, ou não, com o contrato de
seguro, a realizar pelo mediador de seguros, durante 12 meses após o término
daquele.
Neste caso, o tratamento de dados pessoais basear-se-á no consentimento do
titular dos dados pessoais, assistindo-lhe o direito de se opor ao tratamento ou
retirar o seu consentimento, em qualquer momento, para uma ou mais das
finalidades acima referidas. Para o efeito, deverá efetuá-lo através do contacto de
proteção de dados infra indicado.
Os dados pessoais poderão ser comunicados, sob compromisso de
confidencialidade, a outras empresas que estejam em relação de domínio ou
controlo (Grupo), já constituído ou a constituir, que o mediador integra ou venha a
integrar, cujos dados de identificação e contacto podem ser, em todo o momento,
solicitados ao Contacto de Proteção dos Dados Pessoais, conforme infra
identificado, podendo ser tratados por outras entidades em relação às quais o
mediador autue, se for o caso, como “subcontratante” ou “responsável conjunto
pelo tratamento”, como a quem o mediador tenha subcontratado o seu
processamento e bem assim pelos seus co-mediadores de seguros ou Pessoas
Diretamente Envolvidas na Atividade de Mediação de Seguros (PDEAMS). Os
dados pessoais poderão, ainda, ser tratados por outras seguradoras ou comediadores no quadro da regularização de sinistros.
Para efeitos das finalidades descritas e em cumprimento de obrigação legal, os
dados pessoais poderão ser transmitidos a autoridades judiciais, administrativas,
de supervisão ou regulatórias, e ainda às entidades que enquadrem ou realizem,
licitamente, ações de compilação de dados, ações de prevenção e combate à
fraude, estudos de mercado ou estudos estatísticos ou técnico-atuariais.
O titular dos dados pessoais tem o direito de solicitar, através do contacto de
proteção de dados infra mencionado e nos termos previstos na legislação
aplicável, que inclui o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e
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do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
(RGPD), o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, a retificação dos
dados pessoais que forem imprecisos ou incompletos, o apagamento dos dados
pessoais, a limitação total ou parcial do tratamento dos dados pessoais, o direito de
se opor ao tratamento e o direito à portabilidade dos dados pessoais num formato
estruturado, de uso corrente e de leitura automática.
O contacto para efeitos de assuntos relacionados com a proteção de dados
pessoais pode ser efetuado, por escrito, para os seguintes endereços:
paulo.matos@seguris.pt.
10. O distribuidor tem instituída uma função responsável pela gestão das reclamações
dos tomadores de seguros, seguros, beneficiários e terceiros lesados, gerindo a sua
receção e garantindo a resposta, sem prejuízo de o tratamento e apreciação das
mesmas poder ser efetuado pelas unidades orgânicas relevantes.
11. A ASF é a autoridade competente para analisar e dar parecer sobre pedidos de
informação e reclamações apresentados por Clientes contra distribuidores de
seguros, sem prejuízo da instauração de procedimento contraordenacional sempre
que se justifique, pela sua gravidade ou reiteração.
12. O distribuidor de seguros não é aderente de nenhuma entidade de resolução
alternativa de litígios.
13. Relativamente ao contrato de seguro, intervêm no mesmo a empresa de seguros
_______________________________ e o mediador de seguros PJM Seguris, Lda..
Todos os mediadores de seguros e/ou mediador de seguros a título acessório
intervenientes no contrato de seguros são solidariamente responsáveis perante os
segurados, os tomadores de seguros e as empresas de seguros pelos atos de
distribuição praticados.
14. O distribuidor de seguros atua em nome e por conta da empresa de seguros.
15. O distribuidor de seguros presta aconselhamento, baseado numa análise imparcial e
pessoal, através da análise de um número suficientemente elevado e diversificado,
quanto ao distribuidor e ao tipo de contratos de seguro disponíveis no mercado,
permitindo recomendar o contrato de seguro mais adequado às necessidades do
cliente – tipo de Cliente, informações por ele fornecidas e à complexidade do
contrato de seguro recomendado, indicando as razões que nortearam o
aconselhamento.
O distribuidor de seguros não está obrigado a exercer a atividade de distribuição de
seguros em exclusividade para qualquer empresa de seguros.
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16. O distribuidor de seguros trabalha com a(s) seguintes empresa(s) de seguros
relevantes no âmbito das exigências e necessidades apresentadas.
Ramo Vida:

ALLIANZ
FIDELIDADE
TRANQUILIDADE
VICTORIA SEGUROS VIDA
ZURICH VIDA

Ramo Não Vida:

ALLIANZ
FIDELIDADE
TRANQUILIDADE
VICTORIA
ZURICH

LUSITANIA VIDA

LUSITÂNIA

GENERALI VIDA

GENERALI

MAPFRE SEGUROS VIDA
AGEAS VIDA
METLIFE
REAL VIDA
UNA SEGUROS VIDA
ASISA

MAPFRE
AGEAS
SAÚDE PRIME
HISCOX
UNA
LIBERTY
ASISA

17. O Mediador tem ao seu serviço o número de Pessoas Diretamente Envolvidas na
Atividade de Mediação (PDEAM) adequado à dimensão e à natureza da atividade do
mediador.
18. Para apresentar qualquer reclamação relativamente à atuação deste mediador,
deverão os interessados dirigi-la ao e-mail:
paulo.matos@seguris.pt

ou através de carta, para a morada acima
indicada e/ou

Departamento de Atendimento da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de
Pensões, Av. da República n.º 76, 1600-205 Lisboa ou asf@asf.com.pt.
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