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ANEXO  

Alternativa para pagamento dos prémios de seguros contratados pela 

sua Farmácia directamente à Luso Atlântica (LA) 
 

 

 Débito Directo – SEPA 

É o mais utilizado pelos nossos segurados e se for seleccionado, como sugerimos, terá 

que ser preenchido o Impresso SEPA que está igualmente anexo apenas nos campos: 

1. “Identificação do Devedor” (a Farmácia/Sociedade Proprietária) 

    - Necessário preencher todos os campos que são o Nome, a Morada,   

       o número da conta bancária(IBAN) e o BIC SWIFT (podendo ser 

       manuscrito). 

 

2. “Local onde está a assinar” e a “Data” 

 

3. “Assinar aqui por favor” 

 

Como funciona? 

Os serviços da LA enviarão sempre, previamente ao débito em conta, um Aviso/Guia 

de Remessa para o seu email de correspondência ou para outro que venha a indicar, 

se preferir (por exemplo a sua Contabilidade) ou, ainda para a sua morada e por 

correio se tiver optado por o receber em suporte de papel, após ter sido por nós 

conferido. O recibo de prémio e, eventual, documentação adicional (apólice, actas, .) 

seguirá logo que cobrado. 

Há assim tempo para qualquer esclarecimento que entenda necessário. 

Nos termos da Lei do Contrato de Seguro, a seguradora já lhe terá também enviado um 

Aviso/Recibo para a morada que consta na apólice, onde se sugere verifique apenas 

se consta a menção à Luso Atlântica, o que a acontecer significa que o original do 

recibo vai estar em nosso poder para pagamento.  

Arquive apenas e aguarde a recepção do nosso Aviso/Guia de Remessa que só lhe 

será remetido após a devida conferência.  
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Se no Aviso/Recibo da seguradora não constar expressamente o nosso nome deverá 

contactar-nos para se analisar se o mesmo é devido ou, se a sua gestão nos está 

efectivamente confiada e, sendo esse o caso, o  que possa ter acontecido e dado 

origem a tal erro/falha de menção. 

Pode nas 8 semanas subsequentes ao débito bancário do recibo de prémio proceder à 

anulação do débito que considerar indevido- o que pela nossa experiência terá 

probabilidade quase nula de acontecer- mas insistimos pode sem qualquer dificuldade 

e apenas por decisão sua, insusceptível de ser contestada pela LA ou pelo seu Banco, 

proceder á anulação do débito em causa, depois de processado. 

O custo do serviço de pagamento é, tal como sucedia com a Finanfarma, suportado 

pela LA. 

 

 Homebanking/Multibanco 

Os serviços da LA enviarão um Aviso/Guia de Remessa para o seu email de 

correspondência ou para outro se preferir e nos indicar (por exemplo a sua 

Contabilidade) ou, ainda para a sua morada se tiver optado por o receber em suporte 

de papel e por correio, após ter sido por nós conferido, e que contêm o recibo de 

premio digitalizado e eventual documentação adicional (apólice, actas, ..). 

No Aviso consta sempre a Entidade, Referência e Valor a pagar como sucede nas 

contas da Agua e electricidade, por exemplo.  

 A Entidade é sempre :  11236 ( corresponde à Luso Atlântica na SIBS) 

 A Referência muda em cada recibo e tem sempre 9 dígitos : xxx xxx xxx 

 O Valor corresponde ao prémio identificado no Aviso :   xxx,xx € 

Por outro lado no nosso Portal de Seguros, onde pode consultar a qualquer hora e 

quando desejar a sua carteira de seguros – www.farmaseguros.pt - estão sempre 

identificados quais os seus recibos em pagamento em qualquer momento assim como 

a Referência para efeitos do pagamento por Homebanking ou ATM/Multibanco. 

Esta opção exige uma atitude proactiva e a necessidade de através do seu computador 

ou de qualquer ATM/Multibanco efectuar o pagamento sendo o custo do serviço de 

pagamento suportado pela LA. 

Risco? 

Ultrapassar a data de pagamento e vencimento do recibo de prémio o que provoca a 

anulação da apólice e das coberturas contratadas. 
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 Transferência Bancária ou Cheque 

Tal como na opção anterior é sempre enviado o AVISO/Guia de Remessa onde 

constam as referidas referências para o pagamento via Multibanco e ainda um NIB de 

uma conta bancária da Luso Atlântica para lhe permitir, que se essa for a sua opção, 

ordenar uma transferência bancária para regularizar os recibos em divida.  

Podem se preferir ser usados, qualquer um destes seguintes NIBs: 

 BCP Millennium  0033 0000 00021992423 05 

 Novo Banco         0007 0000 00163435980 23 

 Banco Popular     0046 0171 00600154711 62 

Nesta opção a LA não pode suportar o custo do serviço financeiro prestado que, 

eventualmente, lhe será debitado directamente pelo seu Banco. 

Tal como sucederá no caso de a sua opção ser o envio de Cheque bancário – que 

deverá ser emitido à ordem da Luso Atlântica SA e traçado – alertamos para a 

necessidade imperativa de serem efectuados os pagamentos com a antecedência 

necessária para permitir evitar a anulação das apólices, com a inerente perda das 

coberturas contratadas. 

Caso a opção seja o envio de Cheque pode sempre utilizar o Apartado aqui indicado 

sendo que o custo do porte correrá por conta da LA ou seja não é necessário selar o 

envelope.  

 

 

 

Atenção: no envelope só pode constar como  destinatário exactamente o que acima 

consta, não podendo conter qualquer alteração ou acrescento. 

 

Risco? 

Ultrapassar a data de pagamento e vencimento do recibo de prémio o que provoca a 

anulação da apólice e das coberturas contratadas. 
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