
図工N SUR亡⑱B R O T( E R

informacao ao Cliente

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 32g do Decreto-Lei ng 144/2006, de 31 de julho,

informamos que:

1, in Su「e B「oker- Mediacao de Seguros, Unipessoal, Lda com sede emAv・ D.」oao l1 37 2g U.

E, Pa「que das Nac6es, 1990-183 Lisboa;

2, ln Sure B「oke「 - Mediacfo de Seguros, UnipessoaI, Lda encontra-Se autOrizada a p「esta「

servicos de media9きo e consultoria de seguros, nOS ramOS Vida e Nfo Vida, registada junto

do ISP sob o n心mero407038449/3. lnfo「ma肇o disponiveI pa「a consuIta em www・aSf"COm.Pt;

3, Aempresa naodet6m participa肇o, direta ou indi「eta, SuPeriora lO% nosdireitos de votoou

no capitaI sociai de quaisque「 emp「esas de segu「os;

4"　Nfo existe participa軍o, direta ou indireta, SuPeriora lO% nos direitos de voto ou nocapital

sociai da In Sure Broker- Media9きo de Segu「os, Unipessoal, Lda que seja detida por uma

empresa de seguros ou pela emp「esa mきe de qualqueremp「esa de seguros;

与. ln Su「e Broker - Media亨訃o de Seguros, ∪申記ssoa十, Lda esta auto「izada a receber p竜面os

para se「em entregues a empresa de seguros e est5 auto「izada a ceIeb「ar contratos de

SegurOS em nOme e POrCOnta de emp「esas de seguros;

6. Nao nos fo「am at「ibuidos pode「es de reguIa「iza9aO de sinist「os em nome e po「 COnta das

empresas de seguros;

7. A intervencao da ln Sure Broker nao se esgota com a ceIebrag5o do contrato de seguro.

Baseamos os nossos conseIhos na ob「iga軍o de fomece「 uma an訓se imparcial, entendendo-

se esta como a obrigac訃o de dar os conselhos com base na an訓se de n心mero suficiente de

contratos de segu「o dispon了veis no mercado que nos permite fazer uma recomendac…to, de

acordo com c「it6rios profissionais, quantO aO COntratO de seguro mais adequado as

necessidades do ciiente;

8, Poderao亜ervir no contrato, OutrOS mediadores de seguros;

9. Assjste o direito ao cliente de soIicitar informa9aO SObre a remunera弟O que O medfador

recebe「るpela presta軍o do servjco de medja肇O e, em COnformidade, fomecer-1he, a Seu

Pedido, ta=nformacao;

10. Sem prejuizo da possib用dade de recurso aos tribunais judiciais ou aos o「ganismos de

resoiuc5o extrajudicねl de =tieios壷existentes ou que para o efeito venham a ser c「iados, aS

recIamac6es dos tomado「es de segu「os e outras pa巾es inte「essadas devem ser ap「esentadas

junto da Autoridade de Supervisao de Segu「os e Fundos de Pens6es, di「etamente ou atrav6s

do Liv「o de RecIama96es disponIvel em todos os estabeIecimentos da In Sure B「oker -

Medj軍書o de S合即ros, UnipessoaL軸a;

RESPONSABILIDADE CIVIL

AP6LICE: 23050006

SEGURADORA: AiG EUROPE S.A. - SucursaI em Portugal

vi山DO EM roDO O TERRI丁6RIO DA UN瓜o EUROPEIA

CAPITAIS: Garante indeminizac6es de l,250,618 Euros po「 Sinistro e l.87与.927 Euros por ano"

lnforma96es P「6-Contratuais ln Sure B「oker I dez 2016

IN SURE BROKER - MEDIACÅo DE SEGUROS. UNIPESSOAL, LDA.

Avenlda D Joao II 37 2 g Loja E - 1900-083 LISboal PORTUGAL
Telefone +351 218 394 1O2. E-mail ma11@insurebroker pt. Web page www insurebroker pt

Contribuinte 504 764 578 Mat Conservat6na do ReglStO Comercial de LISboa Capital Socia1 5 OOO∈

InscrltO em 27.01.20O7, nO registo do ASF - Autoridade de SupervISaO de Segur9S e Fundos de Pens6es com a Categorla de Agente de Seguros・ SOb o n 9 407O3844913

Com autorizacao para os ramos Vida e nao Vida′ Venficavel em www asf pt


