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1. Âmbito 

O presente documento visa dar a conhecer a Política de Gestão de Reclamações da Diagonal – Corretores 

de Seguros, S.A., adiante designada por Diagonal, de acordo com as disposições legais em vigor e os nossos 

procedimentos internos. 

Temos como desígnio proporcionar um serviço de excelência aos nossos clientes e ter com os mesmos uma 

relação alicerçada na transparência e confiança, razões pelas quais, para além do legalmente definido, 

disponibilizamos o presente documento na expectativa do mesmo ser suficientemente elucidativo, a 

qualquer interessado que pretenda apresentar uma reclamação à Diagonal. 

 

2. Reclamação 

Entende-se por reclamação a manifestação de discordância em relação a posição assumida pela Diagonal, 

de insatisfação em relação aos serviços de distribuição prestados, bem como qualquer alegação de 

eventual incumprimento, apresentada por tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros 

lesados. 

Não se incluem no conceito de reclamação as declarações que integram o processo de negociação 

contratual, as interpelações para cumprimento de deveres legais ou contratuais, as comunicações 

inerentes ao processo de regularização de sinistros e eventuais pedidos de informação ou esclarecimento. 

 

3. Informação Mínima Necessária da Reclamação 

A reclamação deve conter no mínimo a seguinte informação: 

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 do reclamante, com especial preferência pelo nº de 

contribuinte; 

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) Se a reclamação for apresentada por carta ou por telefone, indicação do mail, caso exista, para 

contacto via electrónica.  

Sempre que a reclamação apresentada não inclua os elementos necessários para efeitos da respetiva 

gestão, designadamente quando não se concretize o motivo da reclamação, a Diagonal informará o 
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reclamante desse facto, convidando-o a suprir a omissão ou a prestar a informação complementar 

necessária. 

Caso a reclamação não se reporte à atividade da Diagonal, a mesma informará o reclamante desse facto. 

 

4. Envio e Acompanhamento da Reclamação 

Quem pretender apresentar uma reclamação à Diagonal, poderá fazer por uma das seguintes formas: 

a) Carta, dirigida a: 

Diagonal – Corretores de Seguros, S.A. 

A/C Gestão de Reclamações 

Apartado 41 

2671-951 Loures 

b) Email: geral@diagonalseguros.pt 

c) Livro de Reclamações Físico: Disponível em todos os estabelecimentos da Diagonal 

d) Livro de Reclamações Electrónico: Disponível no nosso site (www.diagonalseguros.pt/a-

diagonal/livro-reclamacoes-eletronico/ ) ou em www.livroreclamacoes.pt 

e) Telefone (durante o horário de funcionamento): +351 219826660 

Sempre que entenda, o Reclamante pode contactar a Diagonal, por mail ou por telefone, para se informar 

em relação à sua reclamação. No caos de contacto telefónico deve solicitar para falar com o Gestor de 

Reclamações. 

Sem prejuízo do recurso aos tribunais judiciais, o Reclamante poderá ainda recorrer às seguintes entidades: 

a) Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) por uma das seguintes vias: 

www.asf.com.pt 

ou 

Av. da República, 76 

1600-205 Lisboa 

b) CIMPAS – Centro de Informação, Mediação e Provedoria de Seguros (www.cimpas.pt) 

A Diagonal disponibiliza a informação destes Centros de Arbitragem nas suas instalações ou em 

www.diagonalseguros.pt/a-diagonal/informacao-legal/ 

 

 

5. Prazo de resposta à Reclamação 

A Diagonal compromete-se a responder nos seguintes prazos: 

a) Após a recepção da reclamação, respondemos por escrito a acusar a recepção da mesma no espaço 

máximo de 3 dias úteis; 

b) Após a recepção da reclamação, respondemos por escrito à mesma no espaço máximo de 20 dias, 

corridos de calendário; 

mailto:geral@diagonalseguros.pt
http://www.diagonalseguros.pt/a-diagonal/livro-reclamacoes-eletronico/
http://www.diagonalseguros.pt/a-diagonal/livro-reclamacoes-eletronico/
http://www.livroreclamacoes.pt/
http://www.asf.com.pt/
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c) Nas situações em que a realização das diligências necessárias para a análise da reclamação 

impedirem a Diagonal de observar os prazos atrás definidos para a gestão de reclamações, a 

Diagonal informará, com a maior brevidade possível e de forma fundamentada, o reclamante, 

indicando a data estimada para a conclusão da análise dos respetivos processos, bem como mantê-

lo-á informado sobre as diligências em curso e a adotar para efeitos de resposta à reclamação 

apresentada. 

 

6. Resposta às Reclamações 

A resposta às reclamações por parte da Diagonal ao Reclamante, será efectuada da seguinte forma: 

a) Por mail, sempre que o mesmo seja disponibilizado por parte do Reclamante; 

b) Por carta, envio postal, sempre que não seja disponibilizado o mail.  

 

7. Recurso da resposta dada às Reclamações 

Caso a resposta da Diagonal não satisfaça integralmente os termos da reclamação, enviada directamente 

ao Gestor de Reclamações da Diagonal e ou através do Livro de Reclamações e ou através da ASF, conforme 

previsto no ponto 4, pode o Reclamante voltar a submeter a reclamação, fundamentando as suas razões, 

ou optar pelas seguintes vias: 

a) Carta, dirigida à Administração da Diagonal: 

Diagonal – Corretores de Seguros, S.A. 

A/C da Administração 

Apartado 41 

2671-951 Loures 

b) CIMPAS – Centro de Informação, Mediação e Provedoria de Seguros (www.cimpas.pt) 

c) Tribunais Judiciais 

 

8. Reclamações não admissíveis 

A Diagonal reserva-se no direito de não admitir Reclamações que se enquadrem nas seguintes situações: 

a) Sejam omitidos dados essenciais que inviabilizem a respetiva gestão e que não tenham sido 

corrigidos nos termos do n.º 3; 

b) Se pretenda apresentar uma reclamação relativamente a matéria que seja da competência 

exclusiva de órgãos arbitrais ou judiciais ou quando a matéria objeto da reclamação se encontre 

pendente ou já tenha sido decidida por aquelas instâncias; 

c) Estas reiterem reclamações que sejam apresentadas pelo mesmo reclamante em relação à mesma 

matéria e que já tenham sido objeto de resposta pela Diagonal;  

http://www.cimpas.pt/
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d) A reclamação não tiver sido apresentada de boa-fé ou o respetivo conteúdo for qualificado como 

vexatório. 

Sempre que a Diagonal não admitir reclamações apresentadas pelos tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados, nos termos das alíneas anteriores, invocando a inobservância dos 

requisitos de admissibilidade pré-definidos, dará conhecimento desse facto ao reclamante, fundamentando 

a não admissão. 

 

9. Informação Adicional 
a) As reclamações recepcionadas são prontamente enviadas para o Gestor de Reclamações, 

responsável por efectuar as diligências internas necessárias, por forma a garantir uma resposta 

justa, fundamentada e imparcial, dentro dos prazos estipulados; 

b) As reclamações apresentadas não acarretam quaisquer custos ou encargos para o Reclamante, 

bem como quaisquer ónus que não sejam efectivamente indispensáveis para a apresentação das 

reclamações;  

c) O tratamento da reclamação é parte integrante do processo de melhoria contínua da Diagonal, 

procurando-se analisar e identificar as causas da sua origem, por forma a adoptar-se as medidas 

correctivas e preventivas que eliminem ou mitiguem a repetição dessas ou de outras causas 

potenciadoras de reclamações; 

d) O Reclamante tem direito a aceder à informação e documentação, a que legalmente tem direito, 

bastando solicitar a mesma à Diagonal, quer pelos contactos definidos no ponto 4, quer junto da 

respectiva área operacional da Diagonal; 

e) No âmbito da Gestão de Reclamações a Diagonal garante a Politica de Privacidade dos 

intervenientes, que pode ser consultada em www.diagonalseguros.pt/a-diagonal/compliance/ . 

http://www.diagonalseguros.pt/a-diagonal/compliance/

