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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em 2016 a Apollo, já dona da Logo e da T-Vida, adquiriu a Açoreana e a 27 de Dezembro do

mesmo ano deu-se a fusão por incorporação das companhias na Tranquilidade com a

autorização da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

Após a fusão, a Tranquilidade mudou a sua designação para Seguradoras Unidas S.A., a

designação social da sociedade de topo muda mas a Tranquilidade, a Açoreana e a Logo

continuam a ser marcas comerciais e de acordo com o comunicado disponível no site da

companhia as marcas manteriam “a sua identidade própria” e o processo “não tem qualquer

impacto nos clientes”.

A realidade parece estar a ser diferente do que se disse à época. Alguns ex-clientes do Banif

estão a ser notificados da exclusão e da anulação da apólice de seguro de vida risco associado

ao seu Crédito à Habitação, situação que se pode tornar muito penalizadora e onerosa para os

clientes.

Segundo a informação que chegou ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por clientes

visados por esta missiva, estão a ser excluídas adesões e anuladas apólices situação esta que

é penalizadora para os clientes uma vez que ao fazer o seguro de vida risco associado ao

crédito habitação, aliás exigência feita pela entidade credora, noutra companhia, vão fazer

refletir nos prémios o eventual agravamento por doenças pré-existentes, os prémios de seguro

agravados passarão a ser muito mais caros. A situação poderá ser ainda mais grave se por

motivos de saúde, ou pela idade do tomador, já não for possível ao cliente subscrever qualquer

apólice noutra companhia de seguros.

Qualquer uma das situações identificadas serão muito penalizadoras para os clientes que

sempre cumpriram com o pagamento dos prémios dos seus seguros de vida risco e para os

quais não é percetível tal situação.

Aos Deputados do Grupo Parlamentar da Partido Socialista chegou também a informação de

que existem clientes aos quais as respetivas apólices estão a ser renovadas.

Assim, vêm os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do Ministério das



Finanças, colocar as seguintes questões ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Dr. José Almaça:

1 - A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões teve conhecimento da

decisão da anulação destas apólices de vida risco unilateralmente?

2 - A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões conhece os motivos e a

legalidade que sustenta a dualidade de critérios que existiu na tomada de decisão da anulação

das apólices de vida risco a apenas alguns clientes?

3 - Qual o prazo que a companhia de seguros tem para comunicar aos clientes pessoas seguras

esta decisão?

4 - Que alternativas poderão ser dadas aos clientes que virem os seus prémios de seguro muito

agravados e principalmente aos que já não conseguirem subscrever um seguro de seguro de

vida risco noutra companhia de seguros

5 - Consideram ou não que as decisões que estão a ser comunicadas põem em causa a

confiança no sistema segurador?”

Palácio de São Bento, 9 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

CARLOS CÉSAR(PS)

LARA MARTINHO(PS)

JOÃO AZEVEDO CASTRO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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