Deveres de Informação em Especial

Para efeitos do disposto do artigo 31º da Lei n.º 7/2019 do Regime Juridico da Distribuição
de Seguros e Resseguros, informamos o seguinte:
Nome: ODULISSER-SEGUROS Lda
Morada: Rua Eng Henri Perron Lj 6A
2900 – 192 Setúbal
NIF: 507 762 770
Registado na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões ( Av. da Republica
n,º 76 – 1600-205 Lisboa ) com a categoria de agente de seguros, para os Ramos Vida e
Não Vida, em 27/01/2007 com o número 407081746, verificável em www.asf.pt.
O Mediador não possui participações superiores a 10% no capital, ou direitos de voto, de
qualquer Empresa de Seguros.
Não existe partecipação directa ou indirecta superior a 10% nos direitos de voto ou no
capital social do Mediador que seja detido por uma empresa de seguros ou pela empresa
mãe de qualquer empresa de seguros.
O Mediador está autorizado a receber prémios destinados às Empresas de Seguros por parte
dos Tomadores.
A nossa intervenção não termina com a celebração do contrato de seguro, pelo que é dada
assitência ao Cliente ao longo da vigência do contrato de seguro.
O Mediador é exclusivamente remunerado com parte do prémio de seguro a titulo de
comissão.
O Cliente pode, a todo o tempo, solicitar informação sobre o montante da remuneração do
Mediador pela prestação do serviço de mediação.
O Cliente e outras partes interessadas podem apresentar reclamações ao Responsável pela
Gestão de Reclamações do Mediador. O tratamento de reclamações e dos seus dados
pessoais é realizado segundo os principios consignados na Politica de Tratamento dos
Tomadores de Seguros, Segurados, Beneficiarios e Terceiros Lesados.
O Cliente e as partes interessadas podem reclamar ou solicitar informações junto da ASF,
recorrer a entidades de resolução alternativa ( extrajudicial ) de litigios, designadamente, o
CIMPAS – Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitagem de Seguros, com
endereço em www.cimpas.pt.
No ambito das exigencias e necessidades apresentadas pelo Cliente, o Mediador trabalha
com as seguintes Empresas de Seguros:
•
Seguradoras Unidas
•
Lusitania Seguros
•
Liberty Seguros
•
Allianz
•
Generali
•
Mapfre
•
Real Seguros
•
Una Seguros
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