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Assunto : Prestação de Serviços de Corretagem de Seguros
Exmos. Senhores,
Na sequência das conversações havidas temos o prazer de, pela presente, confirmar
que decidimos encarregar V. Exas, na qualidade de Corretores, de nos prestarem
serviços de corretagem e consulta ao mercado segurador para contratos que integram a
nossa carteira de seguros ou se consideram necessários para futuro, compreendendo a
análise do, e o aconselhamento sobre o, conteúdo das coberturas contratadas ou a
contratar e a sua adequação às nossas necessidades e perfil de risco.
Para o efeito, nos termos da Lei reguladora da actividade de Mediação de Seguros,
estão autorizados a exibir às Seguradoras junto das quais temos seguros em vigor ou
que serão consultadas por Vós esta carta e mais está determinado que a remuneração
dos serviços a prestar ficará assegurada pela percepção, pelo corretor dos contratos a
indicar, de uma comissão ajustada com o respectivo Segurador e incluída no prémio
total.
Fica, ainda, entendido que, para cumprimento das obrigações inerentes à sua qualidade
de nosso prestador de serviços, a Verlingue 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,
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iii) E, nas suas possíveis funções de apoio à gestão e execução dos contratos,
particularmente, no apoio à regularização de sinistros, se vier a ser o corretor
indicado, receber todas as informações necessárias para o efeito respeitantes
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 Verlingue”, documento por si elaborado e conforme ao determinado
e previsto na legislação aplicável em vigor.
Com os melhores cumprimentos, subscrevemo-nos com consideração,
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