
PRINCIPAIS DEFINIÇÕES USADAS EM 
SEGUROS: 

• Beneficiário é a pessoa singular ou colectiva que consta numa apólice se seguros como entidade que pode 

receber um pagamento ao abrigo de uma apólice de seguro se ocorrer um evento coberto pelo seguro. O 

beneficiário não precisa de ser o segurado/tomador do seguro e pode existir mais do que um beneficiário 

da mesma apólice de seguro 

• Lesado é ou um beneficiário que apresenta um pedido de indemnização ao abrigo de uma apólice de 

seguro ou uma pessoa singular ou colectiva que apresenta um pedido de indemnização contra um 

beneficiário quando esse pedido é coberto pela apólice de seguro. 

• Processamento de participações é o processo de tratamento de uma participação que é apresentada ao 

abrigo de uma apólice de seguro. 

• Cotação é o processo de fornecimento de uma estimativa de preço e condições a um potencial 

segurado/tomador do seguro no caso de uma apólice de seguro.  

• Data de Início é o momento em que a apólice de seguro começa a produzir efeitos. 

• Seguro é a congregação (ou pooling) e transferência de um risco para proporcionar uma protecção financeira 

contra uma eventualidade. Existem muitos tipos de seguros. A expressão seguro também pode significar 

resseguro. 

• Apólice de seguro é um contrato de seguro celebrado entre a seguradora e o segurado/tomador do 

seguro. 

• Participante(s) no Mercado Segurador ou participantes significa um mediador, seguradora ou 

resseguradora. 

• Segurado/tomador do seguro é a pessoa colectiva ou singular em cujo nome a apólice de seguro é 

emitida. Um potencial segurado/tomador do seguro pode contactar um mediador para adquirir uma apólice 

de seguro ou pode contactar uma seguradora directamente, ou através de um website de comparação de 

preços 

• Seguradoras (por vezes também designados subscritores) fornecem uma cobertura de seguro aos 

segurados/tomadores do seguro em contrapartida de um prémio. Uma seguradora também pode ser uma 

resseguradora. 

• Mediadores são as entidades que ajudam os tomadores do seguro e as seguradoras a obter uma 

cobertura de seguro.  Podem fornecer aconselhamento e processar participações. Muitas apólices de seguro 

e resseguro são obtidas através de mediadores. 

• Administração de apólices é o processo de administração e gestão de uma apólice de seguro após a sua 

data de início. 

• Prémio é o montante em dinheiro que o segurado/tomador do seguro paga à seguradora pela apólice de  

seguro. 

• Resseguradoras são as entidades que fornecem uma cobertura de seguro a outra seguradora ou 

resseguradora.  Este tipo de seguro é designado resseguro. 

• Renovação é o processo realizado pela seguradora ao abrigo de uma apólice de seguro, em que fornece 

uma cotação ao segurado/tomador do seguro referente a uma nova apólice de seguro que substitui a 

anterior quando esta caduca.  



 

PRINCIPAIS DEFINIÇÕES USADAS EM 
PROTECÇÃO DE DADOS: 

• RGDP refere-se ao Regulamento Geral de Protecção de Dados da UE e à legislação nacional de protecção 

de dados em vigor no Estado-Membro da UE onde a Marsh se encontra estabelecida. 

• Responsável pelo Tratamento dos Dados refere-se à entidade que recolhe e conserva os dados pessoais. 

Esta decide quais os dados pessoais que recolhe sobre o cliente e a forma como esses dados pessoais 

são tratados.  Qualquer um dos participantes no mercado segurador, quando utiliza os dados pessoais 

do cliente para os efeitos descritos na [Secção 5] pode ser um responsável pelo tratamento dos dados. 

• Dados pessoais refere-se a qualquer tipo de dados através dos quais um cliente pode ser identificado, e 

que se referem ao cliente.  Podem incluir dados sobre participações que um cliente possa apresentar 

• Tratamento de dados pessoais inclui a recolha, a utilização, o armazenamento, a divulgação ou 

apagamento dos dados pessoais do cliente 


