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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Está convicto que a adopção de um sistema de garantia de seguros (SGS) a nível da UE e 
o ajustamento dos diversos regimes de garantia de seguros existentes nos 
Estados-Membros melhorariam efectivamente a confiança dos cidadãos, protegeriam os 
direitos dos consumidores e dos contribuintes e reforçariam a estabilidade dos mercados, 
no sector dos seguros em especial e no mercado interno e nos serviços financeiros em 
geral; acolhe portanto favoravelmente a iniciativa da Comissão de criar um SGS a nível 
europeu;

2. Reconhece que a abordagem mais realista e mais útil neste momento consiste na criação 
de um quadro coerente e juridicamente vinculativo de protecção de SGS baseado numa 
harmonização mínima, que não deve prejudicar a protecção já conferida por alguns 
Estados-Membros, tendo em vista conseguir a maior harmonização numa fase posterior;

3. Defende que, a fim de assegurar uma protecção completa para os detentores de apólices e 
beneficiários, o SGS não deve ser o mecanismo de último recurso, e insta a Comissão a 
reter e a ter em conta outros mecanismos de protecção existentes;

4. Está convicto que os futuros SGS deverão ter por base o princípio do Estado-Membro de 
origem e proporcionar um grau elevado e igual de protecção dos consumidores a todas as 
pessoas singulares – quer detentor de apólices, quer por outros beneficiários – cobertas 
por todos os tipos de contratos de seguros (vida e não-vida), especialmente em caso de 
falência da seguradora, venda indevida pela seguradora ou por intermediários, ou fraude;

5. Insiste em que a informação disponível para os consumidores em caso de falência de uma 
seguradora deverá ser facilmente acessível, compreensível e de fácil seguimento, com 
indicações claras quanto à autoridade a que o consumidor se deverá dirigir para apresentar 
reclamações ou perguntas; está convicto que a criação de um ponto de contacto único para 
todos os sistemas de garantia financeira ou de compensação seria susceptível de assegurar 
que a legislação existente beneficiasse realmente os consumidores, especialmente no que 
respeita à prestação de informações e à facilitação de contactos e pagamentos
transfronteiriços;

6. Crê que o SGS deverá dar aos detentores de apólices uma oportunidade de optar entre 
compensação financeira e a transferência do seu contrato de seguro; considera que o 
direito da UE sobre os SGS deverá garantir uma compensação máxima e célere ou uma 
transferência da carteira através da qual o detentor da apólice não sofra qualquer perda de 
direitos e privilégios decorrentes da sua apólice;

7. Pensa que as disposições relativas ao financiamento dos SGS deverão basear-se tanto no 
financiamento ex-ante como ex-post; reconhece que as companhias de seguros em falência 
deverão também ter contribuído para o financiamento de emergência que deverá estar 
disponível em caso de falência das seguradoras; 
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8. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que defendam uma governação e 
supervisão eficaz dos SGS e que reforcem a cooperação entre as autoridades de supervisão
nacionais e europeias; insiste em que os sistemas de supervisão nacionais ao 
supervisionados pela EIOPA deverão testar se os SGS são capazes de resistir à falência da 
uma ou mais seguradoras, e deverão também facilitar o intercâmbio de informações e das 
melhores práticas.


