
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ÁREA RECOMENDAÇÃO ACOLHIMENTO 

   

SINISTROS 1 – Verificar validade das apólices  
Recomenda-se à Seguradora que de 
futuro, sempre que receba de uma 
congénere informação de que uma 
apólice válida à data de envio da 
reclamação não estaria em vigor à data do 
acidente procure averiguar, antes de 
responder ao Cliente, se na data do 
acidente existia, de facto, alguma apólice 
válida. 
 

Recomendação Acolhida 
 
No âmbito da equipa de aceitação 
uma das práticas é, antes e aceitar 
o sinistro/ reclamação verificar não 
só a validade da apólice como 
também se existem prémios em 
dívida de forma a perceber se o 
sinistro tem provimento. 
Tal prática ocorre tanto no 
acionamento da cobertura de 
Responsabilidade Civil ou da 
cobertura de Danos Próprios.  
 
Sem prejuízo, está a ser 
desenvolvido um procedimento 
entre a gestão de sinistros e o 
Contact Center para permitir um 
contacto com o Agente/Cliente nas 
situações em que, por exemplo 
existe, um prémio em dívida, para 
questionar a sua liquidação e assim 
procurar não inviabilizar a 
regularização. 
 
 
 

SINISTROS 2 – O mesmo Gestor de Sinistros não 
deverá regularizar um sinistro automóvel 
em que estejam envolvidas duas ou mais 
seguradoras do Grupo Ageas 
Recomenda-se à Seguradora que sempre 
que num determinado sinistro automóvel 
estejam envolvidas duas ou mais 
seguradoras do Grupo Ageas Portugal se 
evite que o mesmo Gestor de Sinistro 
efetue a regularização em nome dessas 
seguradoras envolvidas. Apesar de tal 
facto não significar necessariamente que 
se impeça uma regularização justa e 
adequada, parece-nos evidente que as 
“melhores práticas” desaconselham que 
isso aconteça. 

Recomendação não Acolhida 
 
No modelo de gestão de sinistros 
atual, o gestor é o “owner” da 
ocorrência e respetivos sinistros. 
Se na ocorrência existem mais do 
que um interveniente 
independente da companhia 
(congénere) o processo é gerido de 
forma imparcial pelo mesmo 
gestor porque desta forma detém 
o conhecimento e de forma mais 
concisa consegue determinar a 
responsabilidade. 
Tendo em consideração que o 
Grupo Ageas integra 3 marcas 
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 distintas, a probabilidade de 
sinistrados dentro do grupo terem 
um sinistro entre si, é de certa 
forma elevada pelo que para dar 
resposta célere eficaz e tendo por 
base o conhecimento efetivo das 
garantias contratadas, a 
regularização destes sinistros esta 
centralizada numa única equipa 
(equipa Cliente) que procura 
definir a responsabilidade de forma 
objetiva e sem necessidade de 
redundância no tratamento da 
informação. 

SINISTROS 3 – O apuramento dos valores a pagar 
deve ser feita com referência expressa 
aos itens constantes dos orçamentos 
Recomenda-se à Seguradora que solicite 
às empresas de peritagem que sempre 
que fazem o apuramento dos valores a 
pagar o façam, também e sempre, com 
referência expressa aos itens constantes 
dos orçamentos. Só desta forma existirá 
informação objetiva e transparente para 
os Clientes que de outro modo ficam 
impedidos de perceber o que não foi pago 
e por que motivo. 

Recomendação  Acolhida 
 
Na sequência da recomendação 
em questão, foram dadas 
instruções aos gabinetes de 
peritagem para procederem ao 
apuramento dos valores a pagar de 
acordo com os itens constantes 
dos orçamentos enviados pelos 
clientes. 

SINISTROS 4 – Resolução rápida de informações 
erradas dadas a Clientes 
Recomenda-se à Seguradora que sempre 
que, por algum motivo, verifica que 
foram, e ainda que inadvertidamente, 
prestadas informações erradas aos seus 
Clientes procure desde logo reparar o 
erro alocando os recursos a tal 
necessários. 

Recomendação  Acolhida 
 
Na sequência da recomendação 
em questão, foi reforçada a 
orientação junto das equipas e dos 
respetivos responsáveis de equipa. 
 
 

SINISTROS 5 – Os Clientes deverão sempre ser 
devidamente esclarecidos quando se 
declina um sinistro 
Recomenda-se à Seguradora que tenha 
presente que, quando declina um sinistro 
(ou parte dele), deve existir uma 
preocupação permanente de esclarecer 
devidamente os clientes, ou seja, 
substituir “frases feitas” que nada 
esclarecem, pela indicação expressa dos 
preceitos contratuais que fundamentaram 
a decisão (com especial foco na cláusula 
contratual relativa à “desabitação”). 

Recomendação  Acolhida 
Na sequência da recomendação 
em questão, informamos que 
estamos na fase inicial de projeto e 
implementação de novos outputs 
já revistos ao nível dos conteúdos, 
bem como a alteração do modelo 
de peritagem com vista a um 
melhor esclarecimento junto do 
próprio cliente. pelo que estamos a 
ter em consideração esta 
recomendação. 
 
 
 



 

 

SUBSCRIÇÃO 6 – Clarificações relativamente à Apólice 
de Viagem 
 
Recomenda-se à Seguradora que se 
entende que, para que a apólice de 
viagem possa ser acionada existe o 
pressuposto de que “a viagem seja paga 
na sua totalidade com o Cartão TAP Gold, 
desde o início até ao fim da referida 
viagem” então deverá colocar essa 
condição nas condições contratuais do 
Produto, nomeadamente nos Guias de 
Benefícios e Seguros do Cartão. 

Recomendação acolhida 
 
Na revisão do produto a ocorrer 
em março de 2021, a redação do  
clausulado das Condições 
Contratuais e do Guia de benefícios 
irá contemplar a redação 
recomendada pelo Provedor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


