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EVOLUÇÃO POSITIVA AO LONGO DOS ANOS

As vendas de seguros Vida Risco têm vindo a aumentar e existe
grande potencial de crescimento

ELISABETE SOARES
elisabetesoares@vidaeconomica.pt

A

venda dos seguros Vida Risco tem
vindo a aumentar, embora tenuemente, de acordo com as seguradoras ouvidas pela Vida Económica.
“Temos vindo a notar, especialmente
nos últimos anos, um crescimento no interesse por este tipo de seguros, embora
haja ainda um grande caminho a percorrer
no que diz respeito à consciencialização da
população para a importância dos seguros
de vida”, considera Luís Anula, CEO da
MAPFRE em Portugal. Na sua opinião,
sente-se que, fruto das incertezas económicas que caracterizam o nosso tempo e a
consciência das dificuldades crescentes do
Estado social nos domínios da previdência e da saúde, as famílias estão atualmente mais preocupadas com o seu futuro, o
que as leva a procurarem soluções como o
seguro de vida para mitigarem essa situação. “As vendas têm vindo a aumentar, mas
pensamos que existe ainda um potencial
enorme de crescimento”, acrescenta.
Outro dado importante prende-se
com a perceção de que estes seguros são
mais indicados para pessoas e/ou famílias
com maiores rendimentos e património,
algo que não é verdade. As pessoas que
possuem menores rendimentos e património e estão mais desprotegidas poderão usufruir muito mais de um seguro de
vida caso lhes surjam situações mais difíceis e inesperadas.
Para Irene de Miguel Fernandez, diretora de Produto Vida na Allianz Portugal,

à habitação, onde predominam as garantias de morte e invalidez. Contudo, na
sua opinião, continua também a notar-se
alguma preocupação por outro tipo de coberturas complementares que respondam
a necessidades específicas adicionais. “Estes seguros são aqueles em que as apólices
estão desenhadas a longo prazo. No caso
da Liberty Seguros, o crescimento Vida
Risco em 2018 foi 17%, algo sustentado
por Vida Crédito, mas também por outro
tipo de seguros mais ligados a proteção

No que respeita aos seguros Vida Risco que não estejam
ligados ao crédito habitação, a procura é mais ténue

“temos assistido a uma maior preocupação por parte das famílias na proteção do
seu agregado familiar e os seguros de Vida
Risco são, na sua essência, uma proteção
que pode ajudar quando há um acontecimento menos feliz relacionado com a
pessoa que garante a estabilidade económica do agregado”. Na sua opinião, esta
preocupação é permanente, no entanto,
um melhor desempenho económico leva
a uma maior oportunidade em destinar
parte dos rendimentos a cobrir esta proteção, assim como a uma maior consciencialização social pelo futuro das famílias
e manutenção do nível de vida que se vai
adquirindo”.
Segundo Juan Miguel Estallo, diretor
de Produto da Liberty Seguros, “no âmbito dos seguros Vida Risco, assistimos no
último ano a um mercado muito competitivo e com redução gradual de tarifas”.
Apesar da forte concorrência e procura,
o crescimento global tem sido residual e
sustentado essencialmente pelos créditos

pessoal e familiar, com venda regular de
outro tipo de garantias, designadamente,
diagnóstico de doenças graves”, destaca o
responsável.

Evolução positiva ao longo
dos anos
De acordo com João Serafim, gestor
de Segmento Vida da Ageas Seguros, “a
relação das famílias com os seguros de
Vida Risco é bastante influenciada por
uma componente cultural própria dos
países do Sul da Europa, sendo que o processo de mudança não é imediato”. No
entanto, diz, “existe uma evolução positiva ao longo dos últimos anos, embora
com um longo caminho a percorrer no
aumento da relevância que este tipo de
seguros desempenha na manutenção da
qualidade de vida em caso de infortúnio.
Na sua opinião, “para esta evolução, o
posicionamento das diversas seguradoras
em relação aos temas relacionados com a

previdência tem aumentado nos últimos
anos, criando no público-alvo, clientes e
distribuidores, uma pressão positiva para
que se fale com frequência sobre estes
temas, e sobretudo para uma consciencialização coletiva sobre a importância
de completar os sistemas de previdência
do Estado, nomeadamente a Segurança
Social, com os mecanismos privados das
seguradoras”.
Segundo Paulo Silva, diretor de Desenvolvimento Comercial da Prévoir-Vie,
“temos verificado uma maior procura de
seguros de vida risco ligados ao crédito
à habitação, motivada pelo aumento da
aquisição de casas e também devido a
uma maior procura de um prémio mais
equilibrado”.
No que respeita aos seguros de vida
risco que não estejam ligados ao crédito à
habitação, a procura é mais ténue. Contudo, destaca, “verificamos uma grande sensibilidade do mercado para a importância
deste tipo de seguro e para a necessidade
de o ter”. O responsável da Prévoir-Vie,
destaca, “no nosso quotidiano, constatamos com gosto que, para além da sensibilidade e da necessidade, cada vez mais pessoas subscrevem este tipo de seguro para a
sua proteção e a da sua família”.
Acrescenta que, uma forma geral, o
comportamento das famílias é muito
equilibrado no que respeita aos seguros
de Vida Risco. Por um lado, procuram
uma resposta para a sua responsabilidade junto da entidade credora, como, por
exemplo, o banco que lhes concedeu o
crédito à habitação; por outro lado, procuram uma resposta personalizada com
soluções adaptadas ao seu estilo de vida,
atividade profissional e agregado familiar.
Em ambas as situações, o prémio do seguro tem um peso ainda considerável na
tomada de decisão, o que impede por vezes de estender o nível de coberturas.
Segundo Oscar Herencia, diretor-geral da MetLife na Ibéria e responsável
pelo Sul da Europa, “tivemos um bom
ano 2018, com um forte crescimento,
e acreditamos, pelo arranque deste ano,
que vamos continuar a crescer de forma
sustentável. A nossa expectativa é continuar a manter um crescimento de dois
dígitos nas vendas”.
Na sua opinião, o contexto anterior de
crise alterou bastante os hábitos de vida
de alguns portugueses, nomeadamente a
nível financeiro, mas também trouxe uma
maior consciencialização para a importância dos seguros. “Muitos portugueses
sabem que uma apólice é muito mais que
o preço do prémio ao final do mês: é uma
garantia de proteção e estabilidade”. Ou
seja, não é um custo, mas sim um investimento no futuro familiar e que lhes
permite a proteção contra imprevistos.
Oscar Herencia destaca que “é sobretudo
relevante para pessoas cuja estabilidade
financeira familiar depende do seu trabalho, pois garante que a família continua
a cumprir as suas obrigações financeiras
mesmo que aconteça algum imprevisto
que resulte numa diminuição dos rendimentos e que, consequentemente, afete o
estilo de vida da família”.

OSCAR HERENCIA
Diretor-Geral da MetLife na Ibéria e responsável
pelo Sul da Europa:

“Muitos portugueses sabem que uma apólice
é muito mais que o preço do prémio
ao final do mês: é uma garantia de proteção
e estabilidade”

PAULO SILVA
Director de Desenvolvimento Comercial da Prévoir-Vie:

“Verificamos uma grande sensibilidade
do mercado para a importância deste tipo
de seguro e para a necessidade de o ter”

IRENE DE MIGUEL FERNANDEZ
Diretora de Produto Vida na Allianz Portugal:

“Esta preocupação é permanente,
no entanto um melhor desempenho económico
leva a uma maior oportunidade em destinar
parte dos rendimentos a cobrir esta proteção”

LUÍS ANULA
CEO da MAPFRE em Portugal:

“Um dado importante prende-se com
a perceção de que estes seguros são
mais indicados para pessoas e/ou famílias
com maiores rendimentos e património, algo
que não é verdade”

JUAN MIGUEL ESTALLO
Diretor de Produto da Liberty Seguros:

“Apesar da forte concorrência e procura,
o crescimento global tem sido residual
e sustentado essencialmente pelos créditos
à habitação”

JOÃO SERAFIM
Gestor de Segmento Vida da Ageas Seguros:

“Existe uma evolução positiva ao longo
dos últimos anos, embora com um longo
caminho a percorrer no aumento da relevância
que este tipo de seguros”
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Que aspetos
privilegiam
os clientes
na hora da
contratação
do seguro?

I

rene de Miguel Fernandez, da Allianz Portugal, considera que a preocupação com o
futuro das famílias e com o imprevisto que
supõe a perda de poder económico constitui
a base fundamental destas soluções. Contudo, hoje em dia existem outros serviços associados, como a orientação médica, o aconselhamento nutricional, a segunda opinião
médica em caso de doença grave, a facilidade
de acesso a serviços, etc., que permitem oferecer, desde o início, um valor acrescentado
às famílias. São soluções mais completas que
procuram também cuidar do bem-estar, da
saúde e do equilíbrio da família.
Juan Miguel Estallo, da Liberty Seguros,
destaca que os aspetos mais privilegiados pelos clientes prendem-se com a simplicidade
na subscrição, a oferta de um preço competitivo, em particular nos seguros ligados
a crédito, onde a diferenciação ao nível das
A procura de coberturas que
respondam a preocupações
específicas e atuais, como a
invalidez ou doenças graves, e a
abrangência das garantias, são
também outras características
privilegiadas pelos clientes

garantias é reduzida. Já nos seguros não ligados a crédito (Proteção Pessoal e Familiar ),
o preço já não é tão decisivo quando a proposta de valor apresentada ao cliente desperta
imediatamente a sua atenção e corresponde
às suas necessidades específicas, até porque as
próprias propostas não são muitas vezes diretamente comparáveis. A procura de coberturas que respondam a preocupações específicas
e atuais, como a invalidez ou doenças graves,
e a abrangência das garantias são também outras características privilegiadas pelos clientes.
Oscar Herencia, da MetLife, considera
que a simplicidade da linguagem, a rápida
contratação e a flexibilidade são alguns dos
atributos que os portugueses consideram
fundamentais na hora de optarem por um
seguro de vida, enquanto proteção essencial. Embora os portugueses recorram cada
vez mais à internet, ainda há um segmento
considerável dos clientes que aprecia o apoio
proporcionado pelos agentes de seguros. De
conformidade com isso, além de reforçar a
nossa distribuição “face-to-face” e desenvolver ferramentas inovadoras de marketing digital para facilitar o contacto dos agentes com
os clientes e otimizar o processo de contratação do seguro, na MetLife temos vindo a trabalhar, em prol da omnicanalidade, para que
os clientes consigam subscrever os seguros de
vida de forma totalmente online, logo que a
regulação o permita, sendo já possível fazê-lo
por via telefónica ou em ambiente web através de um modelo click-to-call.
Ao mesmo tempo, estamos a desenvlver
ferramentas inovadoras de marketing digital
para facilitar o contacto dos agentes com os
clientes e otimizar o processo de contratação
do seguro.
João Serafim, da Ageas Seguros, considera
que nesta análise deveremos dividir a contratação em dois grandes grupos.
(Continua na página seguinte)
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(Continua na página seguinte)
Em primeiro lugar, a venda associada ao
crédito, nomeadamente o concedido para
aquisição de habitação, onde a obrigatoriedade do mesmo condiciona o processo
de decisão do cliente, sendo o fator preço
o mais determinante. Em segundo lugar, a
contratação do seguro para aspetos de previdência, e neste caso é dada grande relevância
às coberturas contratadas, principalmente as
relacionadas com as situações de invalidez
ou incapacidade temporária para exercer a
atividade profissional. Diria que nesta situação a análise das necessidades de cada cliente é fundamental para uma correta adequação da oferta, sendo o trabalho dos nossos
agentes e consultores fundamental para esse
aconselhamento.
Paulo Silva, da Prévoir-Vie, considera
que o prémio tem um papel importante na
tomada de decisão. Contudo, existem outros fatores/aspetos que os segurados têm
em conta:
• A relação com o agente de seguros, na
realização dos seguros de vida;
• A experiência do próprio segurado ou
de pessoas das suas relações com a seguradora e, consequentemente, com o tipo de
seguro que lhes é proposto;
• Em relação ao seguro em si, as garantias, a extensão e o funcionamento das coberturas. Os segurados privilegiam seguros
que deem uma resposta simples, imediata e
útil para as vicissitudes menos graves do que
a morte, como, por exemplo, curtos períodos de hospitalização/convalescença e fraturas. No outro extremo, verificamos também
a preferência por seguros com coberturas
para as doenças mais graves, entre as quais
o cancro;
• Seguros à medida, ou seja, customizados, como se verifica noutros sectores de
atividade;
• O período de vigência do contrato
de seguro: o aumento da esperança de vida
leva a que as pessoas procurem seguros que
possam ser estendidos para além da idade da
reforma (75, 80 anos e mais…).
Luís Anula, da MAPFRE, destaca que
muitos destes seguros destinam-se a cumprir obrigações contratuais derivadas, por
exemplo, de contratos de crédito pessoal e
para compra de habitação. O número de
famílias que o faz para precaver é cada vez
maior, de modo a ter possibilidade de continuar a fazer face aos encargos familiares,
nomeadamente com a educação dos filhos
e manutenção do nível de vida, em casa de
morte ou invalidez. Existe uma reflexão que
todos devemos fazer e que se refere à perda
de rendimento que surge com a atribuição
por parte da segurança social de uma pensão
de sobrevivência ou de uma pensão de invalidez. A título de exemplo, uma pessoa com
45 anos que aufira um salário na ordem dos
1000 J líquidos, ao ser-lhe atribuída uma
pensão por invalidez, pode perder cerca de
40% desse rendimento. E uma pensão de
sobrevivência atribuída pela morte de uma
pessoa de 50 anos que auferia um salário de
1000 J líquidos pode ser de cerca de 50%
desse valor. Os exemplos multiplicam-se e
são mais penalizadores para pessoas mais jovens. A faixa etária de clientes que mais procuram estes seguros situa-se entre os 35 e os
50 anos, mas o interesse por parte dos mais
jovens tem vindo a intensificar-se e estudos
muito interessantes comprovam este facto.
Um bom exemplo são os “millennials”, por
serem jovens que privilegiam a posse em vez
da propriedade, estão mais focados no presente e no seu dia-a-dia, ao invés do seu futuro. Geralmente, não abdicam da sua liberdade, mobilidade e conforto e, deste modo,
sentem a necessidade de garantir que, em
caso de infortúnio, conseguirão manter esse
estilo de vida.

O aumento da esperança média de vida das pessoas em
Portugal não é acompanhado por uma vida saudável.

De que forma esta realidade
é também prejudicial
no agravamento dos prémios
dos seguros de vida?
Resposta de Oscar Herencia,
da MetLife:

Resposta de João Serafim,
da Ageas Seguros:

ormalmente, um seguro de vida é
calculado com base na idade e no
estado de saúde da pessoa no momento. Por isso, um jovem com um bom
estado de saúde, em princípio, conseguirá um seguro de vida com boas condições
e preços. No entanto, nunca é tarde para
contratar seguros de vida. O aumento da
expetativa de vida, aliado à entrada mais
tardia no mundo do trabalho pelos jovens, implica que os pais continuem a ser
o pilar económico durante mais tempo e,
portanto, é conveniente ter a proteção de
um seguro de vida. Por exemplo, o Seguro de Vida Completa MetLife distingue-se no mercado pela flexibilidade de contratação, nomeadamente não exigindo
exames médicos para subscrições de até J
350.000 e até aos 50 anos de idade. Além
disso, o seguro pode ser contratado até
aos 75 anos, com proteção, para a cobertura de morte, até aos 85 anos.

Sem dúvida que este é um desafio para
as seguradoras, tendo as mesmas que incorporar na sua análise de risco este fator, o que
poderá ter reflexo ao nível do preço para o
cliente. Mas é igualmente uma oportunidade para podermos assumir uma maior
relevância na sociedade nos diversos temas
relacionados com a prevenção e bem-estar.
No caso da Ageas Seguros, pretendemos
despertar hábitos de vida saudável nas diversas interações que temos com os nossos
clientes, seja através de campanhas, como
foi a recente oferta de bicicletas, através do
patrocínio de várias iniciativas ligadas ao
desporto, ou ainda através de artigos relacionados com vida saudável.

N

Resposta de Luís Anula,
da MAPFRE:

N

ão cremos que seja necessariamente assim. Existe um aumento
da esperança média de vida, mas
também é verdade que geralmente as
pessoas conseguem manter-se saudáveis e
garantir uma qualidade de vida assinalável até bastante tarde. Obviamente que,
como vivemos muito mais anos, existem
patologias e cuidados de saúde associados à idade avançada, mas, para isso, a
medicina e a sociedade, como um todo,
irão encontrar respostas. Neste aspeto, o
setor segurador tem vindo a desenvolver
soluções para responder da melhor forma a esta situação. O preço do seguro de
vida aumenta à medida que aumenta a
idade das pessoas devido ao crescimento do risco que está associado, o que é
perfeitamente compreensível. No entanto, para a faixa etária que referimos há
pouco e que mais procura este produto
– entre os 35 e os 50 – esse impacto não
é significativo o suficiente de forma a tornar este produto menos atrativo face aos
benefícios e vantagens que tem.

Resposta de Irene de Miguel
Fernandez, da Allianz
Portugal:

O

prémio de um seguro de vida
varia de acordo com a probabilidade de ocorrência das situações
cobertas, através das tábuas de mortalidade que incluem as probabilidades de
falecimento por idades. A idade limite
nos seguros de Vida Risco é de 75 anos
e as tábuas de mortalidade já incorporam o aumento do prémio inerente ao
risco, de acordo com a longevidade,
pelo que não se verifica um agravamento adicional, uma vez que só a partir
desta idade se verifica uma significativa
diminuição do que podemos chamar
“vida saudável”.

Resposta de Paulo Silva,
da Prévoir-Vie:

N

ão estamos totalmente de acordo
com essa afirmação. A esperança
de vida à nascença é hoje superior comparativamente com a verificada
há duas décadas e os prémios de seguros
têm acompanhado este fenómeno de forma positiva e benéfica para os segurados,
uma vez que são hoje bem mais baratos
do que eram no passado. As tábuas de
mortalidade são regularmente revistas e
ajustadas à realidade demográfica. Não
podemos deixar de referir duas áreas
importantes para a determinação do
prémio de seguro: um melhor estado de
saúde das pessoas (fruto da prevenção e
de acesso a melhores tratamentos) e o
aumento da esperança de vida com mais
qualidade e saúde.

Resposta de Juan Miguel
Estallo, da Liberty Seguros:

O

aumento da esperança média de
vida em Portugal tem conduzido
a uma crescente utilização de tábuas de mortalidade mais recentes, o que
se tem traduzido em tarifas gradualmente mais competitivas. Portugal tem uma
esperança média de vida de 81,3 anos,
que é acima da média europeia (80,9).
No entanto, a média nacional prevê que
a partir dos 65 anos apenas teremos mais
seis anos de vida saudável. Diferenças estas que nos equiparam aos anos de vida
saudável dos países de Leste. O estilo
de vida adotado pela maioria dos portugueses poderá, num futuro próximo,
implicar com as condições iniciais das
seguradoras, nomeadamente, revisão e
consequente aumento dos prémios, um
regime de tarifas mais sofisticado que
tenha em consideração o estilo de vida
do cliente, premiando os estilos de vida
mais saudáveis e penalizando as situações contrárias. Poderá ser uma tendência futura, que já se começa a verificar
nalguns mercados, embora, para o efeito
ainda exija da parte das seguradoras, uma
maior robustez técnica, melhor nível de
informação, maior experiência e capacidade de monitorização.

“O seguro da MetLife permite
escolher quem pretende
proteger”
O seguro de Vida Completa da MetLife
permite ao subscritor escolher se pretende
proteger financeiramente quem lhe é mais
próximo ou associar o seguro ao crédito à
habitação. Com uma cobertura principal
do risco de morte, destina-se a assegurar
a estabilidade financeira da família,
estabelecendo um capital seguro para a
proteção dos beneficiários. O seguro de
Vida Completa protege também, através da
cobertura de invalidez absoluta e definitiva
(IAD), no caso de não ser possível exercer
qualquer atividade remunerável, bem como
a necessidade de recorrer, de modo contínuo,
à assistência de uma terceira pessoa. Já como
cobertura complementar opcional, assegura
igualmente proteção em caso de invalidez
total e permanente (ITP), permitindo em
caso de sinistro que a pessoa segura aceda
ao capital seguro, se os seus rendimentos
financeiros forem afetados em consequência
de uma invalidez igual ou superior a 60%. O
seguro de Vida Completa pode também ser
associado a um crédito à habitação, podendo
ser contratado um capital seguro variável
vinculado ao valor do crédito e escolher
o fracionamento do prémio que for mais
favorável (mensal, trimestral, semestral ou
anual). O seguro de Vida Completa Crédito
Habitação não só garante o nível de proteção
adequado para o crédito, como apresenta
um preço muito competitivo face a outras
ofertas do mercado.

“Na MAPFRE apresentamos
um portefólio de soluções
amplo”
Na MAPFRE temos uma grande
experiência neste tipo de produtos e
apresentamos ao mercado um portefólio
de soluções bastante amplo, para todos
os segmentos, fazendo face a todas as
necessidades. Fomos até, há cerca de três
anos, a primeira seguradora a lançar no
mercado um seguro de vida – NETVIDA
- que pode ser comprado 100% online
(desde a simulação até ao pagamento).
Os nossos seguros de vida têm um bom
preço e uma relação qualidade/preço
imbatível. Além das coberturas típicas destes
produtos, destacamos as coberturas para
doenças graves. Tornam-se particularmente
interessantes atendendo ao aumento da
incidência de doenças como as oncológicas,
em pessoas cada vez mais jovens, porque
pagam um capital que é cumulativo e
adicional ao dos seguros de saúde e com
os tratamentos feitos através do SNS.
Realçamos igualmente a cobertura de
incapacidade temporária absoluta que paga
um valor mensal contratado caso a pessoa
segura fique em situação de incapacidade
temporária absoluta para o trabalho, causada
por acidente ou doença. E, finalmente,
a cobertura opcional de pagamento
faccionado adicional mensal, que pressupõe
o pagamento em caso de morte de um
valor mensal com um montante e durante o
período escolhido pela pessoa segura.
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OPINIÃO MDS

“O Allianz Vida Segura
garante uma proteção
financeira”

“A oferta Ageas Seguros
é muito abrangente às
necessidades de proteção”

O Allianz Vida Segura é o seguro
de vida que garante uma proteção
financeira face a situações imprevistas,
como morte e doença grave, que
podem comprometer a estabilidade
financeira do agregado familiar.
Uma solução que se destaca pela
sua acessibilidade e abrangência de
coberturas oferecidas, como o subsídio
de hospitalização por acidente que
constitui uma cobertura diferenciadora
no mercado, proteção em caso de
doença grave e despesas de tratamento
por acidente. Além disso, possibilita
o acesso a serviços complementares
através da rede de bem-estar da Allianz.
O Allianz Vida Segura dispõe de cinco
opções de contratação, ajustadas ao
nível de proteção do cliente: o seguro
de Vida Essencial, a solução mais
económica e que garante o futuro
da família sem condicionar o seu
orçamento; o seguro de Vida Base, que
permite assegurar também situações
que impossibilitem o segurado de
trabalhar (de forma definitiva); o Seguro
de Vida Mais, reforçado através de
capitais mais elevados, que proporciona
garantia extra para imprevistos; o
Seguro de Vida Extra, o módulo mais
completo, especialmente indicado
para assegurar doenças graves e
ainda o Seguro de Vida Total que, com
exceção da cobertura em caso de
doenças graves, contempla todas as
soluções anteriores e ainda despesas de
tratamento por acidente.

A oferta é muito abrangente e
pretende dar resposta às necessidades
de proteção dos nossos clientes. A Ageas
Seguros tem uma oferta que dá resposta
a aspetos obrigatórios, como é o caso
dos seguros associados ao crédito, com
as coberturas de morte e invalidez; mas
temos igualmente uma oferta mais
abrangente de coberturas para aspetos
relacionados com a proteção pessoal.
Neste caso destacaria a cobertura
de incapacidade temporária para o
trabalho, que paga um subsídio diário
no caso de impossibilidade de exercer a
profissão e a cobertura de hospitalização
que paga igualmente um valor diário
durante o período de internamento.
Para o caso dos mais preocupados com
a educação dos filhos, temos também
uma cobertura de renda de educação,
que visa garantir a continuidade dos
estudos. Por último gostaria ainda de
referir a cobertura de doenças graves,
que no caso de ocorrência adianta
50% do capital seguro. Direcionamos
a nossa oferta para os diversos
segmentos, no caso das empresas com
uma oferta específica para a proteção
dos colaboradores ou dos quadros
superiores das mesmas. No segmento de
particulares, daria destaque aos diversos
acordos com ordens e associações
profissionais, com condições vantajosas
para os seus membros.

“Na Prévoir destacamos
o quadro reduzido das
nossas exclusões”

“Na Liberty Seguros,
apresentamos uma tarifa
competitiva”

A Prévoir é especialista nos seguros
de pessoas na área da previdência e
da poupança/reforma desde a sua
origem, há mais de 100 anos. As nossas
apólices distinguem-se e, como tal, têm
características que nos diferenciam
no mercado. Desde logo, queremos
destacar o conjunto de garantias que,
consoante as necessidades do cliente,
podem ser mais ou menos abrangentes.
Destacamos também o quadro reduzido
das nossas exclusões. Estes dois pontos
são importantes porque, para nós, são
determinantes para aferir a qualidade
dos seguros, quer no momento da
subscrição, quer mais tarde, em caso
de sinistro. Nos nossos seguros, sempre
que possível, introduzimos garantias
complementares de subscrição
facultativa. Pretendemos assim, e no
que diz respeito às coberturas, propor
aos nossos clientes uma proteção mais
abrangente e consentânea com as suas
necessidades e expectativas, como por
exemplo o tipo e grau de invalidez (60%
ou 66%), as doenças graves ou o cancro,
a hospitalização ou a convalescença.

Para além de uma subscrição
simplificada e de uma emissão prática e
direta pelos próprios agentes, a Liberty
apresenta uma tarifa competitiva (boa
relação qualidade/preço), em particular
nos seguros ligados a créditos, onde
a procura é maior. Oferecemos um
leque de coberturas completo que
permite igualmente uma oferta
competitiva, consistente e abrangente
nas situações de proteção pessoal e
familiar. Destacamos ainda a garantia
de diagnóstico de doenças graves
da Liberty Seguros, que funciona
na base de um capital autónomo e
suplementar, quando a maioria dessa
oferta no mercado funciona a título de
antecipação parcial (ou total) do capital
em caso de morte, o que acaba por
ser algo redutor e limitado. Na Liberty
Seguros, assistir a pessoa segura na
doença grave não limita nem minimiza
os direitos futuros dos restantes
beneficiários, caso venha a ocorrer outro
sinistro (morte ou invalidez) durante a
vigência do contrato.

Qual o futuro dos Seguros
de Vida na segunda
metade do século XXI?
ANA MOTA
Employee Benefits
Managing diretor da MDS

O

seguro de Vida Risco tem
como objetivo a previdência
pessoal, salvaguardando o
bem-estar da família em caso
de eventos gravosos, como a
morte ou invalidez. Estes acontecimentos
põem em causa rendimentos e
património, nomeadamente por força
de responsabilidades e compromissos
financeiros, riscos estes que o seguro
permite acautelar.
No entanto, as bases do seguro de
vida deverão sofrer alterações face
as evoluções demográficas, sociais e
tecnológicas. Atualmente, os seguros de
Vida tradicionais assentam em premissas

anos. Segundo algumas projeções, em
2050 as pessoas com mais de 65 anos
representarão mais de 50% da população
ativa.
Mas se em média vamos viver mais, que
doenças iremos enfrentar? Em virtude
das evoluções da biogenética e de outras
tecnologias ligadas à saúde, é possível
antecipar a que doenças estaremos
expostos, através, por exemplo, do
mapeamento genético. Com o surgimento
de novos tratamentos mais eficazes, será
de prever um cenário de doenças crónicas
– com custos elevados de tratamentos,
mas que permitam manter-nos ativos e
menos dependentes.

Quais os desafios para a
indústria seguradora?
Num cenário de envelhecimento da
população, os desafios para o sector
segurador multiplicam-se. Em primeiro
lugar as idades limite de cobertura dos

Num cenário de envelhecimento da população,
os desafios para o sector segurador multiplicam-se.
Em primeiro lugar as idades limite de cobertura
dos riscos de morte e mesmo da invalidez terão
inevitavelmente de subir, acompanhando
a longevidade

desadequadas da realidade, não tendo em
atenção as alterações que a sociedade tem
sofrido ao longo das últimas décadas.
Hoje, em média, os seguros só são
válidos até o segurado atingir os 65 anos
em caso de Invalidez e os 75 anos (no
máximo 80) em caso de morte.
Os potenciais segurados são sujeitos
a uma avaliação clínica que se tem
mantido inalterada há vários anos, não
tendo em consideração novas doenças
e o avanço científico ao nível dos
tratamentos.
Para além disso, apesar de vivermos
numa era marcada pela inovação
tecnológica, essa revolução ainda não
se fez sentir na evolução dos processos
de compra deste tipo de seguro, que,
na sua maioria, continua a ser subscrito
via entidades bancárias e mediadores/
corretores.

E em 2050, o que sobreviverá
do atual modelo?
Muito pouco. Por certo, o objetivo
principal em fazer um seguro será
o mesmo – proteger património e
rendimentos - mas o contexto será muito
diferente.
Antes de mais, a esperança média de
vida deverá aumentar exponencialmente.
Estudos referem que, com grande
probabilidade, a mesma poderá atingir
os 120 anos ou mais e há quem já
fale na possibilidade de se alcançar a
imortalidade. Adicionalmente, a idade
ativa irá muito para além dos 65-70

riscos de morte e mesmo da invalidez
terão inevitavelmente de subir,
acompanhando a longevidade. Será assim
expectável segurar pessoas com 90 ou
mesmo 100 anos.
Mas como será a aceitação de risco
pelas seguradoras? Se os riscos forem mais
facilmente avaliados, previsivelmente
a possibilidade de os cobrir também
será mais ampla. No entanto, colocase a questão de saber se os cidadãos
estarão disponíveis para dar a conhecer
os seus dados genéticos. Fará sentido
só cobrir situações de morte e invalidez
por acidente num cenário que as
doenças sejam previsíveis e “facilmente”
controladas pela Medicina? Tal poderá
justificar-se.
Uma certeza é que as atuais formas de
comercialização farão parte da história dos
seguros. Os processos de contratação da
grande maioria (ou mesmo a totalidade)
dos seguros de vida tenderá a aproveitar
as vantagens da digitalização, com
processos e produtos simples, intuitivos,
muito flexíveis. Os corretores terão um
papel crucial, atuando como consultores
especializados para clientes empresariais e
individuais, desenvolvendo novas soluções
de seguros e plataformas digitais de venda
e gestão. Uma realidade que já começa a
ganhar expressão.
Prever o futuro é algo no domínio
dos modelos estatísticos, com muitas
incógnitas e um quê de adivinhação,
mas uma coisa é certa: quanto mais
anteciparmos cenários mais preparados
estaremos para os enfrentar.
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Calendário de eventos da atividade seguradora
Local
Data

Evento/Curso

Cidade

Endereço

Contactos e informações
Organiz.

Telefone

Fax

E-mail

Web page

07/05/19

Ciclo de Formação: M5-Promoção e prevenção da segurança e
saúde no trabalho

Lisboa

R. Rodrigo Fonseca, 41

APS

213848142

213841430

form@apseguradores.pt

www.apseguradores.pt

07/05/19

Seguros de transporte - Módulo I (Mercadorias transportadas)

Lisboa

R. Rodrigo Fonseca, 41

APS

213848142

213841430

form@apseguradores.pt

www.apseguradores.pt

07/05/19

Planos e Fundos de Pensões

Lisboa

R. Rodrigo Fonseca, 41

APS

213848142

213841430

form@apseguradores.pt

www.apseguradores.pt

08/05/19

O seguro automóvel e a regularização de sinistros

Lisboa

R. Rodrigo Fonseca, 41

APS

213848142

213841430

form@apseguradores.pt

www.apseguradores.pt

09/05/19

Seguro de perdas de exploração

Porto

Rua Júlio Dinis, 160

APS

213848142

213841430

form@apseguradores.pt

www.apseguradores.pt

09/05/19

IRC no setor segurador: Preenchimento do Modelo 22

Lisboa

R. Rodrigo Fonseca, 41

APS

213848142

213841430

form@apseguradores.pt

www.apseguradores.pt

10/05/19

Provisionamento das pensões e da assistência vitalícia

Lisboa

R. Rodrigo Fonseca, 41

APS

213848142

213841430

form@apseguradores.pt

www.apseguradores.pt

13/05/19

Seguros de transporte - Módulo II (Marítimo Cascos)

Lisboa

R. Rodrigo Fonseca, 41

APS

213848142

213841430

form@apseguradores.pt

www.apseguradores.pt

14/05/19
(início)

Qualificação Inicial: Agente de Seguros, Corretor de Seguros ou
Mediador de Resseguros – Ramos Vida e Não Vida

Online
Porto

elearning.aprose.pt

APROSE

222003000

223322519

academia@aprose.pt

www.aprose.pt

14/05/19

Função compliance - Tendências

Lisboa

R. Rodrigo Fonseca, 41

APS

213848142

213841430

form@apseguradores.pt

www.apseguradores.pt

14/05/19
(início)

Qualificação Inicial: PDEADS

Online
Porto

elearning.aprose.pt

APROSE

222003000

223322519

academia@aprose.pt

www.aprose.pt

Fim da dispensa de emissão
de faturas para os mediadores
de seguros

N

a sequência da publicação do Decreto-Lei n.º
28/2019, que procedeu
à regulamentação das obrigações
relativas ao processamento de
faturas e outros documentos fiscalmente relevantes, bem como
das obrigações de conservação de
livros, registos e respetivos documentos de suporte que recaem
sobre os sujeitos passivos de IVA,
foi eliminada, com data efeito em
31/12/2019, a dispensa de emissão de faturas de que beneficiam,
entre outros operadores, os mediadores de seguros.
Nos termos da redação anterior da alínea a) do n.º 3 do artigo
29.º do Código do IVA (CIVA),
os mediadores de seguros, pessoas
singulares ou coletivas, que no
âmbito da sua atividade realizem
operações exclusivamente isentas,
sem direito a dedução do imposto, encontravam-se dispensados
da emissão de faturas, como é sabido.
De acordo com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
28/2019, em fevereiro último,
ao CIVA, a anterior redação da
alínea a) do n.º 3 do artigo 29.º,
que dispensava os sujeitos passivos – nomeadamente os mediadores de seguros – que pratiquem
exclusivamente operações isentas
que não conferem o direito à dedução das obrigações referidas nas
alíneas b), c), d) e g) do n.º 1 do

Foi eliminada, com data efeito em 31/12/2019,
a dispensa de emissão de faturas de que
beneficiam, entre outros operadores, os
mediadores de seguros
mesmo artigo 29.º, onde se inclui
a obrigatoriedade de emissão de
fatura, foi decomposta em duas
alíneas.
A alínea a) passa a refletir unicamente a dispensa de emissão de
fatura e contempla apenas (onde
não se incluem os mediadores de
seguros) as pessoas coletivas de
direito público, organismos sem
finalidade lucrativa e instituições
particulares de solidariedade social
que: pratiquem exclusivamente
operações isentas de imposto; e tenham obtido para efeitos de IRC,
no período de tributação imediatamente anterior, um montante
anual ilíquido de rendimentos
não superior a J 200.000.
A alínea c), aditada pelo Decreto-Lei n.º 28/2019, reflete a
anterior redação da alínea a), todavia com exclusão da dispensa
de emissão de fatura, regulada na
nova redação desta alínea.
Decorre destas alterações que
todos os sujeitos passivos não
contemplados na nova redação
da alínea a) e anteriormente dispensados da emissão de fatura,
nomeadamente os mediadores

de seguros, quer sejam titulares
de rendimento da categoria B do
imposto sobre o rendimento das
pessoas singulares (IRS), quer as
sociedades comerciais de mediação de seguros, quando abrangidas pela isenção do artigo 9.º do
CIVA – que é caso dos mediadores de seguros, nos termos do disposto no n.º 28 do artigo 9.º –,
passam a estar obrigados à emissão
de fatura nos termos deste diploma.
No entanto, uma vez que a
redação agora dada pelo Decreto-Lei n.º 28/2019 ao CIVA apenas produz efeitos a 1 de janeiro de 2020 (alínea c), n.º 2, do
artigo 45.º do Decreto-Lei n.º
28/2019), deve entender-se que se
mantém, até 31 de dezembro de
2019, o rácio da norma alterada,
dispensando do cumprimento da
obrigação de faturação os sujeitos
passivos que pratiquem exclusivamente operações isentas de imposto, designadamente os mediadores de seguros, exceto quando
essas operações conferem direito à
dedução, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 20.º.

Grupo MDS expande
presença no Brasil
com aquisição da Ben’s

A

MDS, multinacional portuguesa líder na consultoria
de riscos e seguros, reforçou
a sua atividade com a aquisição da
Ben’s, consultora de seguros brasileira especialista em benefícios
flexíveis, que gere mais de 250
milhões de reais em prémios (57,6
milhões de euros). A compra enquadra-se na estratégia do grupo,
que pretende reforçar o portfólio
de serviços oferecidos, nomeadamente na área de benefícios flexíveis.
José Manuel Dias da Fonseca,
Global CEO do grupo MDS, afirma que “a estratégia da MDS pre-

ca acrescenta que “a aquisição da
Ben’s reforça a atuação da MDS
no Brasil e agrega novos processos,
tecnologias e uma equipa reputada
de profissionais, que com certeza tem muito a contribuir com o
grupo”.
Com mais de R$ 1,5 mil milhões (350 milhões de euros) em
prémios sob gestão, a MDS Brasil tem alargado a sua presença no
mercado de benefícios, em linha
com a estratégia do grupo.
Em 2018, o grupo MDS adquiriu uma participação na 838
Soluções, empresa tecnológica
brasileira pioneira no desenvolvi-

José Manuel Dias da Fonseca destaca que “a
aquisição da Ben’s reforça a atuação da MDS no
Brasil e agrega novos processos, tecnologias e uma
equipa reputada de profissionais, que com certeza
tem muito a contribuir com o grupo”

vê um crescimento orgânico e por
aquisições, tanto nas áreas mais
tradicionais de corretagem de seguros como na consultoria de riscos, procurando reforçar a oferta
única e distintiva que disponibiliza
aos seus clientes. A área de benefícios flexíveis é uma aposta estratégica, pois permite-nos potenciar o
valor acrescentado que temos para
oferecer aos nossos clientes e acelerar o crescimento da companhia”.
José Manuel Dias da Fonse-

mento de ferramentas para a gestão automatizada de benefícios e
benefícios flexíveis, tendo já antes
realizado a aquisição de uma participação relevante na portuguesa
FlexBen, especialista em benefícios flexíveis. O segmento de Employee Benefits representa aproximadamente 40% dos prémios
geridos pela MDS em Portugal e
55% no Brasil, e a expectativa é
ter um crescimento acelerado com
a incorporação da Ben’s.
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ASSOCIADO DO MÊS: ANTÓNIO MANUEL SILVA ÂNGELO, AGENTE DE SEGUROS

O mediador deve propor em consciência
ao cliente a melhor solução de seguro
que ele conheça no mercado
O mediador deve de facto
propor em consciência ao
cliente a melhor solução de
seguro que ele, mediador,
conheça no mercado. E deve
fazê-lo não no interesse do seu
melhor comissionamento, ou
do preço mais rebaixado, nem
de motivações externas ao
serviço ao cliente, destaca em
entrevista António Manuel Silva
Ângelo.

VE - Na sua opinião, o mediador tem o
dever de propor ao cliente o melhor seguro existente no mercado? Porquê?
AA - O mediador deve de facto propor

em consciência ao cliente a melhor solução de seguro que ele, mediador, conheça
no mercado. E deve fazê-lo não no interesse do seu melhor comissionamento, ou
do preço mais rebaixado, nem de motivações externas ao serviço ao cliente, como
por exemplo o chamariz da campanha de
incentivos X ou Y que a seguradora A ou
B num momento tenham a decorrer. Mas
sim no interesse da melhor resposta às necessidades de proteção do cliente, guiado
o mediador por critérios de confiança na
seguradora e no produto, olhando com
realismo à competitividade que o preço a
pagar sempre coloca. Sem, contudo, condicionar a melhor solução no altar do preço mais rebaixado. Dito isto, ressalvo que
não comungo do conceito imaginário de
“melhor seguro existente no mercado”. A
nossa atividade é tão complexa e pode ser
olhada sob tantos e tão variados ângulos
que a ideia do Seguro nº 1, ou Top+ absoluto, não encaixa na nossa realidade.

Vida Económica (VE) - Que critérios segue na escolha das seguradoras que decide representar?
António Ângelo (AA) - Respeito muito

a pergunta, mas, como mediador de seguros, profissional independente, eu não
represento seguradora nenhuma. O meu
trabalho processa-se ao invés. Primeiro,
tenho clientes que confiam em mim. São
eles quer o ‘leit motiv’ desta minha atividade quer os “meus agentes comerciais”. Ao
mesmo tempo, tento alargar o leque das
pessoas e empresas que procuram os meus
bons ofícios, e que o fazem com boa-fé e
com vontade ou necessidade sã de garantirem uma proteção contratual em seguros.
Face às suas necessidades, eu procuro apresentar-lhes a solução X na seguradora A,
ou a solução Y na seguradora Z, conforme
o que julgo mais aconselhável, primeiro,
pela proteção e pela confiança, e depois
pelas garantias e preço ou prémio a pagar.
Visto assim a camisola do meu cliente, que
é quem me escolhe e paga o meu trabalho, sem com isso significar menor respeito
pela seguradora onde sugiro colocar o contrato. No meu aconselhamento, o 1º fator
é assim a confiança.
VE - E quando o juízo formulado acerca
dos critérios não foi o mais apropriado?
AA - Como cidadão, erro e acerto mui-

tas vezes, e verifico que com os outros e
com as seguradoras é similar. Quando o
erro não é grave, e sobretudo quando não
decorre da vontade consciente e deliberada
de prejudicar os outros, para mim, peço
desculpa e, para os outros, procuro ser
compreensivo, ajudar a melhorar, e continuar. Diferente é quando, na vida ou na
nossa atividade, alguém ou uma seguradora assume um comportamento grave e lesivo da confiança e da boa-fé que nos levou
a aconselhá-la, a ela e aos produtos dela,
diante de um nosso cliente. Nesse caso grave e deliberado, a minha cooperação acaba.
É neste quadro que, como cidadão, sempre
me apartei do que não gosto ou das entidades ou pessoas que um dia feriram gravemente a minha confiança. Com uma seguradora, é igual. Sublinho por isso aos meus
clientes que, se lhes apresento a seguradora
tal ou tal, é porque nela de facto confio.
De outro modo, não lha apresentaria mais.
Claro que, num patamar inferior ao da
confiança, há outros critérios que tam-

É previsível que os canais diretos ganhem no futuro uma
força considerável, face à mediação de seguros tradicionais.
As tecnologias de informação e o acesso fácil dos clientes
a simuladores na palma da mão fazem prever como natural
uma tal evolução
bém condicionam a minha cooperação.
Por exemplo, a abrangência e qualidade da
oferta da seguradora, a plataforma “amiga
do mediador” do seu portal internet, a facilidade e rapidez do trato com os serviços,
os preços competitivos que pratica – tudo
isso conta suplementarmente ao apresentar
as nossas melhores condições e preços ao
cliente potencial, claro.
VE - Os clientes são sensíveis à seguradora em concreto onde se pretende colocar o risco?
AA - Da minha experiência, eu diria

que o meu conselho sobre a solução X na

seguradora A é praticamente sempre o que
pesa na decisão do meu cliente. Isso, independentemente de o cliente conhecer
melhor ou pior essa seguradora. É evidente
que o êxito do nosso bom conselho não é
sempre a 100%. Nem toda a nossa melhor
sugestão é aceite. É normal. Acontece que,
com a vida, aprendemos a valorizar os êxitos possíveis, e a aprender com a essência
e a razão de cada erro ou insucesso, sem
valorizar e esquecendo mesmo o que não
conseguimos. Quero dizer, valorizo mais o
sucesso que tenho, mesmo que limitado,
e não sofro com o muito esplendoroso e
excêntrico sucesso que não tenho.

Um percurso onde a formação e criação
de delegações tiveram muita importância
“Comecei a trabalhar antes mesmo de 1966, mas só em maio de 1983 comecei como
profissional numa seguradora, numa companhia com uma pequena quota de mercado”,
começa por contar António Manuel Silva Ângelo.
Segundo ele, foi aí que aprendeu, envolvendo-se na criação de delegações e no apoio
à rede de colaboradores no continente e regiões autónomas. “Num esforço crescente de
alargamento e formação à rede, e de serviço dedicado aos destinatários últimos e razão de
ser da nossa atividade”, destaca.
Volvidos 10 anos, então já como membro da respetiva direção técnica, António Ângelo
decidiu sair e seguir caminho diferente.
A sua atividade como mediador profissional independente Vida e Não Vida, que
acumula com outros afazeres profissionais, vem pois de 1993.

VE - Em que é que, na sua leitura, será
difícil aos canais diretos superar a mediação de seguros tradicional?
AA - É previsível que os canais diretos

ganhem no futuro uma força considerável, face à mediação de seguros tradicionais. As tecnologias de informação e o
acesso fácil dos clientes a simuladores na
palma da mão fazem prever como natural
uma tal evolução.
O que, sublinhe-se, pode ser uma forma fácil de contratar, mas não é necessariamente uma forma acautelada de “comprar” uma garantia contratual adequada
e para valer se algo de mal acontecer. Na
verdade, contratar um seguro adequado,
tal como acontece em muitas outras áreas
da nossa vida, isso implica uma complexa
teia de considerandos que vão muito para
além do maior ou menor preço a pagar.
Ora, a procura direta, sem o apoio conhecedor e deontologicamente praticado por
um mediador profissional, pode levar facilmente a opções sobretudo ditadas pelo
fator preço mais baixo.
Se um contrato de seguro começasse e
acabasse no ato de contratar e pagar, nenhum mal haveria. Realmente, pagar mais
barato seria ótimo, a coisa acabava aí. Um
contrato de seguro é porém a compra de
um direito a ser o seu tomador ressarcido,
ou outrem por ele, se um risco previsto nas
garantias do contrato vier a ocorrer. Por
outras palavras, há um antes – o momento de escolher, contratar e pagar. E pode
haver um depois – face a um eventual sinistro ou fatalidade, as garantias devem
necessariamente materializar-se, e aí se
verá a qualidade e a solidez do contratado.
Podendo acontecer que quem mais poupou no preço dos sapatos possa um dia ter
de caminhar descalço. Ora, convenhamos,
os canais diretos são ótimos para comprar
sapatos baratos.

8

SEGUROS

sexta-feira, 3 de maio 2019
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O Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) e os mediadores de seguros
– parte II
CORVACEIRA GOMES
Departamento
jurídico / Diretor
Executivo
APROSE

O Registo Central do
Beneficiário Efetivo tem alguma
relevância para mim enquanto
mediador de seguros?

C

ontinuando a abordagem
iniciada na edição anterior
deste suplemento acerca do
Registo Central do Beneficiário
Efetivo (RCBE), passamos a
esclarecer igualmente que o Portal RCBE
assume igual importância, enquanto
ferramenta e instrumento de trabalho,
para os mediadores de seguros que
exerçam atividade no âmbito do ramo
Vida e nessa medida tenham de cumprir,
enquanto “entidades financeiras”, a
legislação de prevenção e combate
ao branqueamento de capitais e ao
financiamento do terrorismo, porquanto
o artigo 34.º da Lei n.º 83/2017 lhes
impõe, enquanto “entidades obrigadas”,
a consulta do Portal RCBE sempre que o
respetivo cliente esteja obrigado a registar
os seus beneficiários efetivos em território
nacional, devendo realizar as referidas

consultas com periodicidade adequada
aos riscos concretos identificados e, pelo
menos, sempre que efetuem, atualizem ou
repitam os procedimentos de identificação
e diligência previstos legalmente, contanto
que devem, igualmente, fazer depender
o estabelecimento ou o prosseguimento
da relação de negócio, ou a realização
da transação ocasional, da verificação do
cumprimento da obrigação de registo,
quando devida, obrigando-se a comunicar
imediatamente ao IRN quaisquer
desconformidades entre a informação
constante do registo e a que resultou
do cumprimento dos deveres da mesma
legislação, bem como quaisquer outras
omissões, inexatidões ou desatualizações
que verifiquem naquele registo.
Neste âmbito, os mediadores de
seguros supra referidos poderão aceder
à informação constante do RCBE,
conforme se prevê no artigo 20.º do
Regime Jurídico do Registo Central do
Beneficiário Efetivo (RJRCBE), com
exceção dos dados relativos ao declarante
(em relação ao qual apenas podem
consultar o nome e à qualidade em que
atua), contanto que o acesso à informação
pode ser efetuado através de referência
(código de acesso) disponibilizada pela
entidade sujeita ao RCBE ou através
de autenticação eletrónica, tal como
o consagra o artigo 8.º da Portaria
233/2018, o que inclui não somente a
chave móvel e o certificado digital do

cartão de cidadão, como também o acesso
ao RCBE por intermédio da Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos de
Pensões (ASF).
O acesso dos mediadores de seguros
ao RCBE, por intermédio da ASF, que
ainda não se encontra operacional,
poderá ser efetuado: a) Através do
respetivo sistema de informação (Portal
ASF), desde que este ofereça as garantias
de segurança adequadas; b) Mediante
autenticação com certificados digitais
cuja utilização para esta finalidade seja
confirmada através de lista eletrónica de
certificados, disponibilizada pela própria
ASF.
O acesso dos mediadores de seguros
ao RCBE por intermédio da ASF
depende de protocolo a celebrar entre o
próprio órgão de supervisão dos seguros
e o IRN, no qual, designadamente, se
determinem os requisitos a que devem
obedecer os certificados digitais e o
modo de apreciação da idoneidade dos
mediadores, contanto que, enquanto não
for estabelecido o protocolo em apreço,
a informação sobre o beneficiário efetivo
é acedida pelo mediador de seguros
exclusivamente através do código de
acesso disponibilizado pelos interessados,
clientes ou potenciais clientes do
mediador.
Importa notar, por último, que, por
força do estabelecido na alínea k) do
n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 83/2017,

os mediadores de seguros, na medida
em que exerçam atividades no âmbito
do ramo Vida (incluindo operações de
capitalização e de fundos de pensões),
são consideradas “entidades financeiras”
e nessa qualidade encontram-se sujeitos
ao regime ali instituído, designadamente
no tocante ao cumprimento dos deveres
gerais e específicos estabelecidos nos
artigos 11.º e 62.º e seguintes, ou seja,
em síntese, quanto ao dever de controlo,
dever de identificação dos clientes,
respetivos representantes, e de diligência
(simplificado e reforçado), dever de
abstenção de praticar determinadas
operações, dever de recusar certas
operações, dever de conservação
de documentos, dever de exame de
condutas e procedimentos, dever de
comunicação de operações suspeitas ao
Departamento Central de Investigação
e Ação Penal da Procuradoria-Geral da
República (DCIAP) e a Unidade de
Informação Financeira (UIF), dever
de abstenção de execução de operações
específicas, dever de colaboração com
as autoridades competentes, dever de
segredo face aos clientes e terceiros,
dever de controlo através de políticas e
procedimentos internos, e, por último,
em relação ao dever de formação
dos dirigentes e empregados cujas
funções sejam relevantes para efeitos
da prevenção do branqueamento e do
financiamento do terrorismo.

Quarto maior grupo mundial de assistência
entra no capital da marca TOOLTO
vel e assistência em viagem na Europa nos
domínios comercial, de gestão e inovação.
Nuno Sobral, CEO da TOOLTO,
avança que “a entrada de um assistente
europeu que conta com mais de 35 anos
de experiência é uma verdadeira demonstração de confiança no modelo de negócio
TOOTLO e extremamente importante
para nós, não só pelo investimento mas sobretudo para o desenvolvimento do mercado português. Esta entrada no capital do
IMA permitirá que ambas as empresas gerem sinergias através da sua complementaridade de know-how, ofertas e marcas para
se desenvolverem rapidamente no mercado português, a fim de se tornarem atores
de referência”.

O grupo IMA detém agora 30% da TOOLTO, sendo que 5%
do capital pertencia já à Caravela Seguros

O

Inter Mutuelles Assistance Group
(IMA), 4º grupo global em assistência, acaba de entrar no capital
da startup portuguesa Mobility 24, comercializada sob a marca TOOLTO.
O grupo IMA detém agora 30% da

TOOLTO, sendo que 5% do capital pertencia já à Caravela Seguros. Os restantes 65% são fundos de capital privado
dos fundadores, cujo principal parceiro é
Nuno Sobral, atual CEO, que conta com
20 anos de experiência no setor automó-

Altera modelo de prestação
de serviços

Nascida em 2017, com a designação
social Mobility 24, a startup portuguesa
surge da necessidade de alterar o modelo
existente de prestação de serviços na área
dos Seguros, Banca, Automóvel, Gestoras
de Frotas e Rent a Car, realizado até então
de uma forma tradicional. “Simplificá-lo,
através da tecnologia, que o torna totalmente transparente e com capacidade de
gerar oportunidades de venda adicionais.
Super Assistência 100% nacional, com
acessos omnicanal, que permitem servi-

ços de mobilidade, seja no automóvel,
casa, viagem ou empresa, para pessoas em
qualquer lugar e em qualquer situação,
suportado por ‘super poderes’ (sistemas e
tecnologia). Os verdadeiros ‘super heróis’
dos tempos modernos, destaca o CEO.
Na opinião de Rodolphe Boutin diretor do Pólo Internacional do grupo IMA,
“o grupo já estava presente no mercado
português, mas queríamos fortalecer-nos
neste importante mercado e em plena reconfiguração. A complementaridade da
TOOLTO e do grupo IMA permite oferecer uma solução singular, completa e inovadora aos players que desejam acelerar as
suas ambições em termos de assistência e
serviços. Esta solução ágil e tecnológica irá
enfrentar os novos desafios do mercado da
mobilidade, marcado por uma crescente
digitalização e uma convergência entre as
profissões da assistência e seguros cada vez
mais fortes.”
O interesse do grupo IMA vem confirmar a estratégia em novas soluções de mobilidade, assim como na tipologia de serviço tecnológico oferecido pela TOOLTO.
O mercado português continua a ser
a prioridade do desenvolvimento e desta
aliança. No entanto, essa parceria também
permitirá considerar a possível conquista
de novos territórios internacionais, como
na América Latina, por exemplo.

