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POLÍTICA DE TRATAMENTO DOS TOMADORES DE SEGUROS, 
SEGURADOS, BENEFICIÁRIOS OU TERCEIROS LESADOS 

Artigo 1º 

 

Âmbito 

 

1. Nos termos da Norma Regulamentar n.º 13/2020-R, de 30 de dezembro, da ASF, que 

regulamenta o novo regime de distribuição de seguros, foram estabelecidos, entre outros, os 

deveres da criação de uma política de tratamento os tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados, por forma a garantir práticas uniformes entre os mediadores 

de seguros no mercado, nomeadamente facultando aos os tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados, indicações sobre os procedimentos que podem esperar dos 

mediadores de seguros. 

 

2. O presente regulamento consagra os princípios que norteiam o Banco Credibom, S.A., como 

mediador de seguros, no quadro do seu relacionamento, com os tomadores de seguros, 

segurados, beneficiários ou terceiros lesados. 

3. Os princípios constantes do presente documento, refletem a visão e valores do Banco 

Credibom, S.A., no âmbito da mediação de seguros, traduzindo o comportamento esperado de 

todos os seus colaboradores, quer a nível dos canais de distribuição, quer todos os que prestem 

serviços aos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados. 

 

Artigo 2º 

Equidade, Diligência e Transparência 

Os colaboradores do Banco Credibom, S.A., assim como os seus prestadores de serviços, 

devem, no exercício das suas funções, contribuir para que seja assegurado a todos os tomadores 

de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, um tratamento equitativo, diligente e 

transparente, em respeito pelos seus direitos. 

 

Artigo 3º 

Informação e Esclarecimento 

Os colaboradores do Banco Credibom, S.A., assim como os seus prestadores de serviços, 

devem, no âmbito das suas funções, assegurar aos tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados, a prestação das informações legalmente previstas e o 

esclarecimento adequado à tomada de uma decisão fundamentada, atendendo ao respetivo 

perfil do interessado e à natureza e complexidade da situação. 
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Artigo 4º 

Gestão de Reclamações 

Todas as reclamações que os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros 

lesados venham a apresentar são tratadas nos termos constantes na Política de Gestão de 

Reclamações do Banco Credibom, S.A., que poderá consultar no Anexo I do presente 

documento, sem qualquer custo, ónus ou encargo para o reclamante. 

 

Artigo 5º 

Tratamento de Dados Pessoais 

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados-RGPD implementou uma série de regras de 

tratamento de dados pessoais que visam proporcionar aos respetivos titulares um maior controlo 

na disponibilidade e utilização dos seus dados, bem como o reforço das medidas de segurança 

jurídica e prática relativamente às operações de tratamento dos mesmos. 

O Banco Credibom, S.A., sempre se pautou pela total transparência e pelo total respeito pela 

privacidade, confidencialidade e proteção dos dados pessoais que trata no âmbito da sua 

atividade, pelo que vem agora reforçar a sua posição quanto a esta matéria. 

O tratamento, efetuado com ou sem meios automatizados, dos dados pessoais dos tomadores 

de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, deve sempre ser feito com a mestria 

e observância das normas legais aplicáveis e das regras de segurança, de carácter técnico e 

organizativo, adequadas ao risco que o tratamento dos dados apresenta. 

Para mais informações sobre o tratamento dos dados, poderá ser consultada a Política de 

Privacidade do Banco Credibom, disponível em www.credibom.pt. 

 

Artigo 6º 

Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesse 

1. Devem ser empreendidos os esforços necessários para evitar a emergência de conflitos de 

interesse, designadamente no âmbito da Gestão de Reclamações. Quando não for possível 

obstar à ocorrência dos conflitos, devem aqueles ser resolvidos de maneira equitativa, sem 

privilegiar qualquer dos clientes em particular. 

2. Os colaboradores do Banco Credibom, S.A., comprometem-se a reportar-lhe todas as 

situações que possam implicar, por qualquer motivo, conflitos de interesses. 

3. Por “conflitos de interesse” considera-se toda e qualquer situação em que se entenda que o 

colaborador possa ter interesse direto ou indireto na situação, assim como os seus cônjuges ou 

parentes ou afins em 1º grau, bem como sociedades ou outras pessoas coletivas em que 

participem de forma direta ou indireta. 

 

Artigo 7º 

Celeridade e Eficiência 

Os colaboradores do Banco Credibom, S.A., comprometem-se a desempenhar as suas funções, 

sempre que esteja em causa processos relativos a tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados, com celeridade e eficiência, sem prejuízo do rigor, da 

qualidade, e do serviço ao cliente, nomeadamente no que se refere à gestão de sinistros e de 

reclamações. 
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Artigo 8º 

Qualificação Adequada 

É da responsabilidade do Conselho de Administração, da Comissão Executiva e das hierarquias 

do Banco Credibom, S.A., promover a formação e qualificação adequada dos seus 

colaboradores, em especial, os que no âmbito das funções se relacionam direta ou indiretamente 

com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados. 

 

Artigo 9º 

Política Anti-Fraude 

1. O Banco Credibom, S.A., tem implementada uma politica de prevenção, deteção e reporte de 

práticas de fraude contra os seguros, e prestarão aos tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados, quando solicitado, a informação genérica que sobre a mesma 

considerar relevante. 

2. O Banco Credibom, S.A., pode adotar mecanismos de colaboração com outras entidades, com 

vista à prevenção, deteção ou reporte de suspeitas de fraude. 

 

Artigo 10º 

Cumprimento da Politica de Tratamento  

O Banco Credibom, S.A., assegura a necessária divulgação e explicitação das regras contidas 

no presente Regulamento, de modo a garantir o seu cumprimento. 

 

Artigo 11º 

Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação. 
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Anexo I 

Política de Gestão de Reclamações 

 

O Banco Credibom, S.A., (doravante designado por Banco Credibom) procura distinguir-se pelos 

seus padrões de elevada qualidade, prestando um serviço de excelência a todos os seus Clientes 

e Parceiros. 

Neste contexto, disponibiliza um serviço destinado a receber e analisar todas as reclamações 

dirigidas ao Banco, a prestar esclarecimentos e a resolver eventuais conflitos que possam surgir 

no âmbito da sua relação com os Clientes e Parceiros, permitindo, simultaneamente, identificar 

oportunidades de melhoria em termos de processos, produtos e serviços oferecidos. 

 

1. Princípios Gerais 

Qualquer pessoa individual e/ou coletiva pode apresentar de forma gratuita uma reclamação, ao 

Banco Credibom no âmbito da prestação de serviços, processos e/ou produtos.  

Considera-se reclamação toda a manifestação de insatisfação, justificada ou não, efetuada por 

escrito pelo reclamante, onde é descrita uma situação sobre a qual entende que a atuação do 

Banco Credibom não foi correta de acordo com as regras legais/contratuais, ou os seus direitos 

não foram acautelados, causando-lhe prejuízo. O Banco Credibom colabora e colaborará com 

todos os mecanismos de resolução extrajudicial de litígios a que adira. 

A apresentação de uma reclamação não prejudica o direito de recurso aos tribunais ou a 

mecanismos de resolução extrajudicial de litígios. 

 

2. Requisitos para apresentação de reclamações 

2.1. As reclamações podem ser apresentadas através de qualquer um dos canais disponíveis 

para o efeito, conforme ponto 3, infra, devendo ser cumpridos os seguintes requisitos: 

a) Nome completo do reclamante e, caso aplicável, da pessoa que o represente;  

b) Referência à qualidade do reclamante, designadamente de tomador de seguros, 

segurado, beneficiário ou terceiro lesado ou de pessoa que o represente;  

c) Dados de contacto do reclamante e, caso aplicável, da pessoa que o represente;  

d) Número do documento de identificação, (preferencialmente fiscal) do reclamante;  

e) Descrição dos factos que motivaram a reclamação, com identificação dos intervenientes 

e da data em que os factos ocorreram, exceto se for manifestamente impossível;  

f) Elementos adicionais que o reclamante considere necessários para a gestão da sua 

reclamação;  

g) Data e local da reclamação. 

h) Apresentação de comprovativos, se aplicável. 

 

2.2. As reclamações podem ser apresentadas em nome próprio ou em nome de terceiros, desde 

que o apresentante seja representante legal ou voluntário, e que apresente documento 

comprovativo dessa qualidade, para que a resposta lhe seja dirigida. 

 

3. Canais para apresentação das reclamações 

As reclamações poderão ser apresentadas ao Banco Credibom através de qualquer dos 

seguintes canais: 

a) E-mail: reclamacoes@credibom.pt  
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b) Carta: Dirigida Banco Credibom – Área de Reclamações, Lagoas Park, Edifício 14 Piso 

2, 2740-262 Porto Salvo 

c) Livro de Reclamações Físico: disponível em todos estabelecimentos do Credibom 

d) Livro de Reclamações Eletrónico: disponível no site do Banco Credibom em "Livro de 

Reclamações" 

e) Presencial: em qualquer local de atendimento do Banco Credibom 

 

4. Não admissão de Reclamações  

O Banco Credibom, poderá rejeitar uma reclamação, sempre que: 

a) Sejam omitidos dados essenciais para identificação, análise e tratamento do processo 

que inviabilizem a respetiva gestão, e que não sejam devidamente corrigidos após 

solicitação do Credibom; 

b) Repetição de reclamações que sejam apresentadas pelo mesmo reclamante em relação 

à mesma matéria e que já tenham sido objeto de resposta por parte do Banco;  

c) A reclamação seja apresentada de má fé ou o respetivo conteúdo for qualificado como 

vexatório; 

d) A reclamação apresentada deva ser tratada exclusivamente pelos meios judiciais ou 

arbitrais. 

 

4.1. Em qualquer dos casos, a reclamação será arquivada e o Banco Credibom, comunicará ao 

Reclamante a decisão fundamentada. 

 

5. Regras de Tratamento das reclamações 

Compete à área de Reclamações, equipa especializada na gestão das reclamações, o 

tratamento, análise, acompanhamento, resposta por escrito e arquivo das mesmas. 

Nas situações em que se verificar a necessidade de intervenção de outras Direções / Gabinetes 

para a adequada compreensão, análise e resposta cabal à exposição apresentada serão essas 

Unidades Orgânicas (UO) interpeladas para a disponibilização de elementos ou informações 

complementares. 

As informações/esclarecimentos devem ser prestadas dentro dos níveis de serviço 

estabelecidos, para que a resposta final seja apresentada dentro do prazo definido para o efeito. 

O Reclamante será sempre informado da decisão tomada quanto à reclamação em função do 

resultado da análise efetuada. 

 

 

 

6. Prazos de resposta 

A resposta às reclamações (sem prejuízo de outros prazos legais), é remetida ao reclamante em 

formato duradouro de forma completa e fundamentada, transmitindo o resultado da apreciação 

da reclamação através de linguagem clara e percetível, num prazo que não excederá os 30 dias 

a partir da receção completa (com todos os dados) da reclamação. O Banco Credibom, indicará 

ao reclamante as opções de que este dispõe para prosseguir com o tratamento da sua pretensão, 

de acordo com as competentes normas legais e regulamentares, caso a resposta não seja no 

sentido de satisfazer a reclamação, de acordo com o descrito nos contactos do website do Banco 

Credibom. 
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7. Registo de reclamações 

Todas as reclamações ficam registadas num sistema adequado e seguro, que permite a gestão 

das reclamações e arquivo de documentação associada, sendo mantidos os processos pelo 

prazo mínimo de cinco anos. 

 

8. Acompanhamento interno e reportes 

No tratamento de reclamações são instituídos procedimentos de controlo interno no sentido de 

se identificarem conteúdos recorrentes e, sempre que possível ou justificável, corrigir as causas 

para evitar riscos legais e operacionais. 

São efetuados reportes periódicos aos órgãos de Administração e supervisão, sempre que 

aplicável. 

 

 


