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ÁREA RECOMENDAÇÃO ACOLHIMENTO 

SINISTROS 
 

1. Recomenda-se à seguradora que em 
todos os casos em que se revele 
necessária a realização de uma 
pesquisa de avarias se alerte direta e 
objetivamente o Cliente: a. Que a 
realização da pesquisa de avarias é 
sempre da responsabilidade do Cliente; 
b. Que dessa pesquisa de avarias existe 
sempre a possibilidade de se verificar 
que na origem dos danos está algum 
facto / anomalia que não tenha 
enquadramento nas coberturas da 
apólice ou possa integrar até algum tipo 
de exclusão das mesmas; c. Que os 
custos da pesquisa de avarias (desde 
que de montante adequado) só serão 
suportados pela seguradora caso se 
conclua que a reparação dos danos é da 
responsabilidade da seguradora. 

Recomendação acolhida 
 
Na área de sinistros os gestores, os 
gabinetes de peritagem e os 
reparadores explicam como e quando 
funciona a cobertura de pesquisa de 
avarias. 
Contudo, foi já reforçado juntos dos 
Callcenter a necessidade de se 
transmitirem aos Clientes esta 
informação.  
O parceiro Ageas Repara tem um 
serviço de Leak Detection que visa 
precisamente detetar as fugas e 
proceder à sua contenção e explicam 
como funciona a cobertura de 
pesquisa de avarias. 

SINISTROS 2. Recomenda-se à seguradora que 
tenha um especial cuidado nos 
“timings” de resposta às comunicações 
de sinistrados de acidentes de trabalho 
já que estes envolvem, quase sempre e 
por norma, sofrimento e dor. Em causa 
estão danos de natureza física que 
devem ser atenuados o mais possível.  

Recomendação acolhida 
 
Na realidade, a recomendação já se 
encontra plenamente acolhida dado 
que existe uma especial atenção e 
preocupação nos tempos de resposta 
aos sinistrados. Tanto mais que, este 
Segurador, faculta a possibilidade dos 
sinistrados se dirigirem diretamente 
aos prestadores médicos, sem que 
seja necessário solicitarem prévia 
autorização para esse efeito. Ou seja, 
a assistência médica é sempre 
realizada e em tempo útil e 
compatível com as necessidades do 
sinistrado. Não obstante, nas 
situações de recaída/revisão impõe-
se uma autorização e, naturalmente, 
quando posteriormente se verifica 
que os atos médicos realizados já não 
podem ser considerados como 
decorrentes do acidente de trabalho, 
o segurador já não poderá assumir o 
pagamento dos mesmos.  
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 ÁREA RECOMENDAÇÃO ACOLHIMENTO 
SINISTROS 3. Recomenda-se à seguradora que 

sempre que os pagamentos efetuados 
aos Clientes não correspondem ao valor 
dos orçamentos apresentados por estes 
as diferenças sejam objetiva e 
claramente explicadas. 

Recomendação acolhida 
 
Procedimento já em curso, sempre 
que o valor apurado para efeitos de 
indemnização é diferente do valor 
reclamado pelo Cliente enviamos 
carta fundamentada e detalhada 
utilizando uma linguagem clara e 
acessível. 


