DEVERES ESPECIAIS DOS MEDIADORES DE SEGUROS
(Art°s. 32° do Dec- Lei n° 14412006)
RJS Mediação de Seguros, Lda., com sede na Rua 10 Maio, IS Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos, com
o NIPC 506017842, registada na Conservatória Comercial de Arruda dos Vinhos com o n° 0064/021016,
informa que os clientes têm o direito à informação do estipulado no Art.° 32° acima referido, nomeadamente
que:
-

1) A sociedade está registada no ISP desde 27.01.2007, com o n° 407124099/3, na categoria de Agente
de Seguros (Vida e Não-Vida) conforme se poderá verificar e confirmar em www.isp.pt.
2) Não tem obrigação de exercer a sua actividade de mediação de seguros em exclusividade com
qualquer empresa, mediador e/ou corretor de seguros;
3) Por delegação das seguradoras, tem poderes para receber prémios e/ou somas destinadas às empresas
de seguros & ou aos tomadores;
4) Cabe-lhe o dever de assistência ao longo da vigência do(s) contrato(s);
5) Baseia os seus conselhos em critérios imparciais face à oferta disponível;
6) Não intervêm outro(s) mediador(es) neste(s) contrato(s);
7) Não possui qualquer comparticipação em capitais de empresas de seguros nem alguma destas possui
qualquer comparticipação nesta sociedade;
8) Nenhum sócio e/ou trabalhador desta sociedade é trabalhador de alguma empresa de seguros;
9) Tem seguro de Responsabilidade Civil Mediador em vigor na Companhia de Seguros Allianz Portugal,
cuja apólice tem o n° 1430/202420120;
lO) Assiste-lhe(s) poder solicitar informação da remuneração desta mediadora pela prestação de serviço
de mediação;
II) O(s) Tomador(es) poderá(ão) reclamar do desempenho da mediadora junto do ISP, podendo, se o
entender, usar o Livro de Reclamação;
Por sua vez, o(s) cliente(s) abaixo identificado(s) declara(m) considerar-se satisfeito(s) com as
informações prestadas pela Mediadora cujo texto me(nos) foi facultado, bem como com a proposta de
seguro acordada
,
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