
 

 

 

 

 

 

 

Os dados pessoais recolhidos nesta data ou que fazem parte dos nossos registos foram obtidos ao longo da relação comercial com 

a André Abreu Mediação de Seguros, Lda., contribuinte fiscal  nº 507 205 278, com sede na Praça do Comercio nº 82 – 4615 

634 Lixa, contactável pelo e-Mail: andreabreu@andreabreu.com, mediador de seguros inscrito em 27/01/2007 no registo da ASF 

com o nº 407077536, com autorização para os ramos Vida e Não Vida, verificável em www.asf.com.pt,  para os efeitos de 

apresentação ou gestão de apólices de seguro e serão tratados, mediante o seu consentimento, sendo conservados durante e até: 

a) ao termo das respetivas apólices; 

b) da finalidade que legitimou a recolha e o tratamento dos Dados Pessoais;  

c) até ao exercício de algum direito pelo titular dos dados;  

d) verificação de um prazo legal de conservação;  

e) prazo prescricional para o exercício de qualquer direito do titular dos dados.  

 
Os dados assinalados como de preenchimento obrigatório, são necessários para os efeitos de: 

Prestação de serviços – Sempre que necessário, para lhe prestarmos os nossos serviços, tratamos os seus dados 

pessoais. Para além desta finalidade, os dados pessoais recolhidos podem ser transferidos, sob o regime de absoluta 

confidencialidade, para as empresas de seguros com que a André Abreu Seguros tem contrato de parceria formalizado, ou outras 

empresas que com a André Abreu Mediação de Seguros, Lda. estabeleçam uma relação de prestação de serviços. 

Efeitos de gestão – Sempre que necessário e com o fim de adequar o fornecimento de informação que suporte a 

manutenção, atualização e renovação dos contratos de seguro e ainda na informação de apoio e suporte à tramitação de processos 

de sinistro. 

Efeitos de marketing e publicidade – Enquanto titular de dados pessoais, concedo autorização à André Abreu Mediação de 

Seguros, Lda para proceder à recolha e tratamento dos dados pessoais, sempre que se revele necessário e ou vantajoso para o 

cliente e com o fim de apresentação de novas soluções de proteção ou substitutas das atuais, bem como a divulgação de 

campanhas que se julguem do interesse e ajustadas às necessidades do cliente.    

André Abreu Mediação de Seguros, Lda. conservará os seus dados pessoais pelo período necessário à prestação dos serviços, 

respetiva gestão e em cumprimento das obrigações legais. 

O seu consentimento a este respeito poderá ser retirado, a qualquer momento, contactando a André Abreu Mediação de Seguros, 

Lda. para o email andreabreu@andreabreu.com. Poderá ainda solicitar o acesso, retificação, apagamento, portabilidade, limitação 

ou oposição ao tratamento (salvo quanto aos dados indispensáveis ao cumprimento de obrigações legais a que a André Abreu 

Mediação de Seguros, Lda., está sujeita).  

 

 

 

 

Regulamento de Proteção de Dados Pessoais 

RNC – Relatório de Necessidades do Cliente 

Nome Completo:   

     Declaro que li e compreendi as informações acima identificadas, bem como autorizo o tratamento dos    

meus dados pessoais nos termos acima descritos.                                                  

______/______/_________       ____________________________________________________________________________________ 

    Preenchido em                                Assinatura conforme cartão de cidadão do titular dos Dados 


