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Luso Atlântica – Corretor de Seguros, SA 
 
 
 

                                                     (PMP) 
 
 
 

            , de              de 
 

 

Assunto : Prestação de Serviços de Corretagem de Seguros 

 

 
Exmos. Senhores, 
 
Na sequência das conversações havidas temos o prazer de, pela presente, confirmar 
que na qualidade de nossos actuais Corretores, estão encarregues de nos prestarem 
serviços de mediação e gestão dos contratos que integrem a nossa carteira de seguros, 
compreendendo a análise do, e o aconselhamento sobre o, conteúdo das coberturas 
contratadas ou a contratar e a sua adequação às necessidades e perfil de risco. 

Para o efeito, nos termos da Lei reguladora da actividade de Mediação de Seguros, 
poderá ser exibida esta carta às Seguradoras junto das quais temos seguros em vigor. 

Mais declaramos que, por este meio, a Luso Atlântica está expressamente autorizada e 
mandatada para, no exercício estrito da sua missão, agir em nossa representação e por 
nossa conta, em ordem a: 

 

A) Efectuar, nos termos connosco acordados e quando julgue mais oportuno 
ou conveniente, a “anulação” dos contratos de seguro em vigor, promovendo a 
sua renegociação ou revisão, ou, se assim se entender, a celebração de novos 
contratos em substituição dos anteriores, acordando, numa situação ou noutra, 
com a seguradora as respectivas condições e a data efeito das operações. 

 

B) Solicitar e receber todo o tipo de informação relativa aos contratos em que 
figuramos como tomador de seguro, útil e necessária para a execução do 
mandato, incluindo a que tenha servido de base à formação e modificações, ou 
que respeite à gestão, execução e cessação, daqueles, e cuja prestação, nos 
termos da lei e do contrato, seja devida por quem dela disponha, 
designadamente pelo segurador. 
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Fica, ainda, entendido que, para cumprimento das obrigações inerentes à qualidade de 
nosso Corretor e Consultor, a Luso Atlântica tem poderes e legitimidade bastantes para: 
 
 

i) Recolher, tratar e conservar, no respeito pela lei aplicável e pela sua política 
de privacidade, todas as informações e dados pessoais indispensáveis à 
realização de diligências e formalidades pré-contratuais e contratuais ou 
inerentes à execução do contratado, 
  
ii) Transmitir, quando apropriado, a outros operadores do mercado segurador e 
ressegurador, ou da mediação, designadamente no âmbito de consultas de 
mercado e de operações de contratação de seguros, 
 
iii) E, nas suas funções de apoio à gestão e execução dos contratos, 
particularmente, no apoio à regularização de sinistros, receber todas as 
informações necessárias para o efeito relativas aos sinistros envolvendo os 
nossos colaboradores e terceiros abrangidos por contratos em que somos 
Segurados, com, eventual, excepção dos denominados dados sensíveis, se 
não forem requeridos por um Médico ao seu serviço 
 

 
Por último fica, também, autorizada a enviar-nos comunicações e informações sobre os 
produtos e serviços que comercialize e foram-nos entregues as “Informações Legais e 
Regulamentares da Luso Atlântica”, documento por si elaborado e conforme ao 
determinado e previsto na legislação aplicável em vigor 
 
Com os melhores cumprimentos, subscrevemo-nos com consideração, 
 
 


