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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O colapso da confiança dos consumidores desde o início da crise financeira ultrapassa a banca 
de retalho, estendendo-se à venda de produtos de seguro. Os mediadores de seguros são ativos 
valiosos para o setor, transmitindo uma amplitude de conhecimentos em que os consumidores 
confiam. Essa confiança envolve riscos e tem revelado várias deficiências que a presente 
revisão procura superar. A DMS I estabeleceu um quadro de referência para proteger os 
consumidores e clarificar as responsabilidades que os Estados-Membros devem assumir, a fim 
de garantir um elevado nível de profissionalismo e de concorrência entre os mediadores de 
seguros. Desde o momento em que o Parlamento se debruçou sobre a diretiva Solvência II, 
foram detetados indícios de uma potencial deficiência do mercado em relação à corretagem de 
seguros, pelo que o Parlamento solicitou uma revisão da DMS I. Para contribuir para essa 
revisão, a empresa PWC levou a cabo um estudo1, e foi encomendada a realização de uma 
avaliação de impacto2.

A proposta de reformulação da Comissão constitui um bom ponto de partida. Os produtos de 
seguros são excecionalmente complicados para os consumidores que não lidam regularmente 
com contratos. Os seguros desempenham um papel importante nos momentos em que os 
consumidores se encontram numa situação de maior vulnerabilidade e carência e confiam em 
que os mediadores seguem normas claras e equitativas. Cabe por isso aos legisladores 
europeus garantir que sejam sanadas as deficiências da DMS I e as que foram descobertas em 
consequência da crise financeira mundial.

Por estas razões, a relatora de parecer deseja chamar a atenção da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, para os seguintes aspetos:

- Vinculação e agregação: estes conceitos foram clarificados, de modo a proteger 
expressamente os produtos que os consumidores europeus têm em grande conta, ao mesmo 
tempo que se põe termo às práticas de venda deficientes. A venda vinculada não será 
permitida, pois foi utilizada de forma abusiva no passado sem que os benefícios para os 
consumidores tenham sido suficientemente importantes para justificar esse risco. 

- Remuneração: as regras em matéria de remuneração foram reformadas de modo a que 
sejam sempre os interesses dos consumidores a motivar o conselho do mediador. Limiares 
em matéria de queixas e objetivos nas vendas de contratos específicos deixarão de constituir 
um fator a tomar em consideração pelos consumidores. Os encargos em matéria de 
informação recairão sobre os mediadores no sentido de que prestem informações 
voluntariamente, em vez de ser o consumidor a apresentar um pedido de informação.  

                                               
1 Estudo sobre o impacto da revisão da Diretiva relativa à Mediação de Seguros (ETD/2007/IM/B2/51) relatório 

final; 
 http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/roundtable_en.pdf.
2 Documento de trabalho da Comissão que contém a Avaliação de Impacto que acompanha a Diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mediação de seguros
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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- Âmbito geográfico: foi clarificado o âmbito geográfico por forma a permitir vendas entre 
mediadores registados no Mercado Único e mediadores em países terceiros. O objetivo 
consiste em conferir clareza jurídica, evitando dúvidas desnecessárias.

- Âmbito de aplicação da diretiva: Foi alargado, passando os sítios web de comparação de 
preços a ter obrigações acrescidas, colocando-os em contacto com os mediadores na sua sede 
operacional.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 
sua remuneração, antes da venda. Para 
outros produtos de seguros, sob reserva de 
um período transitório de 5 anos, o cliente 
deverá ser informado do direito que lhe 
assiste de solicitar que lhe seja fornecida 
essa informação, que deverá ser-lhe 
prestada.

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 
sua remuneração, antes da venda. Para 
outros produtos de seguros, sob reserva de 
um período transitório de 5 anos, são 
aplicáveis as mesmas regras.

Or. en

Justificação

Independentemente do produto comprado, deve haver um sistema de divulgação simples e 
homogéneo para todos os tipos de produtos.
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

A fim de evitar casos de venda abusiva, se 
necessário, a venda de produtos de seguros 
deve ser acompanhada de aconselhamento 
honesto e profissional.

A fim de evitar casos de venda abusiva, a 
venda de produtos de seguros deve ser 
acompanhada de aconselhamento honesto e 
profissional, se necessário.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A presente diretiva deve prever as 
obrigações mínimas em matéria de 
informação a fornecer pelos mediadores e 
empresas de seguros aos clientes. A esse 
respeito, os Estados-Membros podem 
manter ou aprovar disposições mais 
rigorosas, que podem ser impostas aos 
mediadores de seguros que, 
independentemente do seu local de 
residência, exerçam as suas atividades de 
mediação no seu território, desde que essas 
disposições mais rigorosas estejam em 
conformidade com o direito comunitário, 
incluindo a Diretiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2000, relativa a certos aspetos 
legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio 
eletrónico, no mercado interno ("Diretiva 
sobre o comércio eletrónico")(6). Um 
Estado-Membro que se propõe aplicar e 
aplica disposições que regulam os 
mediadores de seguros e a venda de 
produtos de seguros e que vão para além 
das estabelecidas na presente diretiva deve 

(40) A presente diretiva deve prever as 
obrigações mínimas em matéria de 
informação a fornecer pelos mediadores e 
empresas de seguros aos clientes. A esse 
respeito, os Estados-Membros podem 
manter ou aprovar disposições mais 
rigorosas, que podem ser impostas aos 
mediadores de seguros que, 
independentemente do seu local de 
residência, exerçam as suas atividades de 
mediação no seu território, desde que essas 
disposições mais rigorosas estejam em 
conformidade com o direito comunitário, 
incluindo a Diretiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2000, relativa a certos aspetos 
legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio 
eletrónico, no mercado interno ("Diretiva 
sobre o comércio eletrónico")(6). Um 
Estado-Membro que se propõe aplicar e 
aplica disposições que regulam os 
mediadores de seguros e a venda de
produtos de seguros e que vão para além 
das estabelecidas na presente diretiva deve 
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assegurar que os encargos administrativos 
decorrentes dessas disposições sejam 
proporcionados à proteção dos 
consumidores. No interesse da defesa dos 
consumidores e a fim de prevenir as vendas 
abusivas de produtos de seguros, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar a título excecional requisitos mais 
rigorosos aos mediadores de seguros que 
exerçam a mediação de seguros a título 
acessório, se o considerarem necessário e 
proporcionado.

assegurar que os encargos administrativos 
decorrentes dessas disposições sejam 
proporcionados à proteção dos 
consumidores. No interesse da defesa dos 
consumidores e a fim de prevenir as vendas 
abusivas de produtos de seguros, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar requisitos mais rigorosos aos 
mediadores de seguros que exerçam a 
mediação de seguros a título acessório, se o 
considerarem necessário e proporcionado.

Or. en

Justificação

Se considerarem adequado, os Estados-Membros devem ser autorizados a aplicar regras 
mais rigorosas, atendendo à estrutura heterogénea do mercado europeu dos seguros.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 2 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, 
celebrar esses contratos ou apoiar a gestão 
e execução desses contratos, em especial 
em caso de sinistro, bem como as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros . Estas atividades 
são também consideradas como mediação 
de seguros quando forem exercidas por 
uma empresa de seguros sem a intervenção 
de um mediador de seguros.

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, 
celebrar esses contratos ou apoiar a gestão 
e execução desses contratos, em especial 
em caso de sinistro, bem como as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros, incluindo os 
sítios web de comparação de preços. Estas 
atividades são também consideradas como 
mediação de seguros quando forem 
exercidas por uma empresa de seguros sem 
a intervenção de um mediador de seguros.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que este número se aplica aos sítios web de comparação de preços.
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Aconselhamento», a formulação de 
uma recomendação a um cliente, quer a seu 
pedido quer por iniciativa da empresa ou 
do mediador de seguros;

9. «Aconselhamento», a formulação de 
uma recomendação pessoal a um cliente, 
quer a seu pedido quer por iniciativa da 
empresa ou do mediador de seguros;

Or. en

Justificação

Em consonância com a definição proposta na PARC e na DMIF. Destina-se igualmente a 
distinguir entre informação e aconselhamento.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. «Comissão contingente», uma 
remuneração sob a forma de comissão em 
que o montante a pagar tem por base a 
realização dos objetivos acordados no 
quadro dos contratos colocados pelo 
mediador junto dessa seguradora;

10. «Comissão contingente», uma 
remuneração sob a forma de comissão em 
que o montante a pagar tem por base a 
realização de qualquer tipo de objetivos 
acordados no quadro das atividades 
desenvolvidas pelo mediador junto dessa 
seguradora;

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 19

Texto da Comissão Alteração

19. «Prática de vinculação», a oferta de um 
ou mais serviços acessórios juntamente 
com um produto ou serviço de seguros 

19. «Prática de vinculação», a oferta de:
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num pacote, quando esse produto ou 
serviço de seguros não é disponibilizado 
ao consumidor separadamente;

- dois ou mais produtos ou serviços de 
seguros num pacote, quando esses 
produtos ou serviços de seguros não são 
disponibilizados ao consumidor 
separadamente;
- um ou mais serviços juntamente com um 
produto ou serviço de seguros num 
pacote, quando esse produto ou serviço de 
seguros não é disponibilizado ao 
consumidor separadamente;

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 20

Texto da Comissão Alteração

20. «Prática de agregação», a oferta de um 
ou mais serviços acessórios juntamente 
com um produto ou serviço de seguros 
num pacote, quando esse produto ou 
serviço de seguros também é 
disponibilizado ao consumidor 
separadamente mas não necessariamente 
nos mesmos termos e condições como 
quando é oferecido em agregação com os 
serviços auxiliares em causa.

20. «Prática de agregação», a oferta de um 
ou mais serviços de:

- dois ou mais produtos ou serviços de 
seguros num pacote, quando esses 
produtos ou serviços de seguros não são 
disponibilizados ao consumidor 
separadamente;
- um ou mais serviços juntamente com um 
produto ou serviço de seguros num 
pacote, quando esse produto ou serviço de 
seguros também é disponibilizado ao 
consumidor separadamente mas não 
necessariamente nos mesmos termos e 
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condições como quando é oferecido em 
agregação com os serviços acessórios em 
causa.

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 4 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Aos mediadores abrangidos pelos n.ºs 1 
e 2 do presente artigo são aplicáveis as 
disposições dos capítulos I, III, IV, V, VIII 
e IX e dos artigos 15.º e 16.º da presente 
diretiva.

4. Aos mediadores abrangidos pelos n.ºs 1 
e 2 do presente artigo são aplicáveis as 
disposições dos capítulos I, III, IV, V, VI,
VIII e IX e dos artigos 15.º e 16.º da 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

Os conflitos de interesses e requisitos de informação devem ser também aplicados às vendas 
acessórias.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 5 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. À exceção dos n.°s 2, 3 e 4, os 
mediadores de seguros registados na DMS 
I originária permanecem registados ao 
abrigo da presente diretiva de 
reformulação.

Or. en

Justificação

Os mediadores de seguros registados na DMS I não devem ter que voltar a registar-se na 
DMS II.
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Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A formação de mediadores ou de 
empregados de empresas de seguros e o 
controlo e a avaliação dos seus 
conhecimentos e aptidões serão levados a 
cabo por um organismo aprovado pelas 
autoridades nacionais competentes e 
independente das empresas de seguros.

Or. en

Justificação

As pessoas em contacto com os consumidores e a estrutura de gestão possuem as aptidões e 
os conhecimentos necessários para executar as suas tarefas e cumprir as suas funções de 
modo adequado e em conformidade com a Diretiva.
Surgiram porém dúvidas quanto à qualidade da formação, quando organizada pela empresa 
de seguros sem uma avaliação externa. Essa formação deve ser mais bem organizada por um 
organismo não dependente, de forma direta ou indireta, das empresas de seguros. Essa 
formação orienta-se principalmente para as vendas e não para o cumprimento da legislação 
no que diz respeito à obrigação de agir de forma honesta, leal e profissional, em 
conformidade com o melhor interesse dos seus clientes, tal como previsto no artigo 15.1. .  Se 
a formação for organizada por uma empresa de seguros ou por uma empresa de mediação, 
os Estados-Membros devem estabelecer uma avaliação independente dos programas de 
formação e dos conhecimentos e aptidões do mediador.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As medidas que os mediadores e as 
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para atualizar os 
seus conhecimentos e aptidões através de 
uma formação profissional contínua de 
modo a manter um nível de desempenho 
adequado.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Os requisitos de formação são a chave para garantir um alto nível de profissionalismo e a 
defesa do consumidor.  Mas tratando-se de conceitos essenciais, não devem ser definidos em 
atos delegados.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 10 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os poderes referidos no n.º 3 devem 
ser exercidos em conformidade com a 
legislação nacional e incluir, pelo menos, 
os direitos a:
(a) Ter acesso a qualquer documento, 
independentemente da forma que assuma, 
que possa ser relevante para o exercício 
das funções de supervisão, e a receber 
uma cópia do mesmo;
(b) Pedir informações a qualquer pessoa 
e, se necessário, convocar e interrogar 
uma pessoa a fim de obter informações;
(c) Efetuar inspeções no local;
(d) Fazer “compras mistério”; 
(e) Exigir a interdição temporária da 
atividade profissional;
(f) Exigir às empresas de seguros que 
forneçam informações;
(g) Propor a instauração de ações penais;
(h) Permitir a auditores ou peritos a 
realização de verificações e investigações. 

Or. en

Justificação

Os poderes das autoridades competentes devem ser mais bem descritos, de modo a garantir 
que as autoridades competentes de todos os Estados-Membros tenham as competências 
necessárias para exercer as funções previstas pela diretiva.
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O procedimento resulta em decisões 
que não são vinculativas;

(a) O procedimento resulta em decisões 
que são vinculativas para a empresa de 
seguros ou para o mediador;

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros as decisões são vinculativas para o setor.  A presente alteração 
protege os consumidores desses países contra a eventualidade de um retrocesso. 

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros velarão por que as 
empresas e mediadores de seguros e de 
resseguros recorram apenas aos serviços de 
mediação de seguros ou de resseguros 
prestados por mediadores de seguros ou de 
resseguros registados ou pelas pessoas 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou ainda pelas 
pessoas que tenham cumprido o 
procedimento de declaração referido no 
artigo 4.º .

Os Estados-Membros velarão por que as 
empresas e mediadores de seguros e de 
resseguros recorram apenas aos serviços de 
mediação de seguros ou de resseguros 
prestados por mediadores de seguros ou de 
resseguros registados ou pelas pessoas 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou ainda pelas 
pessoas que tenham cumprido o 
procedimento de declaração referido no 
artigo 4.º. Se previsto na legislação 
nacional, quando os mediadores de 
seguros e de resseguros estabelecidos na 
União Europeia recorram aos serviços de 
mediação de seguros ou de resseguros 
prestados num país terceiro, não é 
necessário que o mediador ou que a 
empresa estabelecida fora do território da 
União se encontrem registados nesse 
Estado-Membro.
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Or. en

Justificação

Clarificou-se o âmbito geográfico a fim de garantir que os mediadores registados na UE 
possam cooperar com os mediadores de um país terceiro. 

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) se baseia os seus conselhos numa 
análise imparcial; ou

(i) se baseia os seus conselhos numa 
análise imparcial e independente; ou

Or. en

Justificação

Os consumidores têm de ser bem informados sobre os conselhos que recebem.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 17 – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Se o montante da comissão tiver por 
base a realização de objetivos ou limiares 
objeto de acordo em relação com os 
contratos colocados pelo mediador junto de 
uma seguradora, esses objetivos ou 
limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

(g) Das comissões que tiverem por base a 
realização de objetivos ou limiares objeto 
de acordo em relação com os contratos 
colocados pelo mediador junto de uma 
seguradora. 

Or. en

Justificação

Há um conflito de interesses direto entre os objetivos ou limiares de vendas de produtos e a 
ação que visa defender os interesses do consumidor.
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, alínea f), por 
um período de 5 anos a contar da data em 
que a presente diretiva entrar em vigor, os 
mediadores de contratos de seguro distintos 
dos contratos de qualquer das classes 
especificadas no anexo I da Diretiva 
2002/83/CE devem, antes da celebração de 
qualquer contrato de seguro desse tipo e se 
o mediador for remunerado através de um 
honorário ou comissão,

2. Em derrogação ao n.º 1, alínea f), por 
um período de 5 anos a contar da data em 
que a presente diretiva entrar em vigor, os 
mediadores de contratos de seguro distintos 
dos contratos de qualquer das classes 
especificadas no anexo I da Diretiva 
2002/83/CE devem imperiosamente, antes 
da celebração de qualquer contrato de 
seguro desse tipo e se o mediador for 
remunerado através de um honorário ou 
comissão, 

Or. en

Justificação

Não se deve aguardar que seja o consumidor a solicitar informações; as informações devem-
lhe ser fornecidas.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Revelar ao cliente, caso este o solicite,
o montante ou, se não for possível indicar o 
montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de
ambos; 

(a) Revelar ao cliente o montante ou, se 
não for possível indicar o montante exato, 
a base de cálculo dos honorários, 
comissões ou combinações de ambos;

Or. en

Justificação

Não se deve aguardar que seja o consumidor a solicitar informações; as informações devem-
lhe ser fornecidas.
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Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 17 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o cliente tiver de fazer qualquer 
pagamento ao abrigo do contrato de seguro 
após a sua conclusão, a empresa ou o 
mediador de seguros devem igualmente 
apresentar as divulgações em 
conformidade com o presente artigo em 
relação a cada um desses pagamentos.

4. À exceção dos casos em que seja 
apurado o pagamento do montante exato 
por débito direto mensal, incluindo o 
número de meses em que o débito direto 
tenha sido debitado antes da assinatura de 
um contrato, se o cliente tiver de fazer 
qualquer pagamento ao abrigo do contrato 
de seguro após a sua conclusão, a empresa 
ou o mediador de seguros devem 
igualmente apresentar as divulgações em 
conformidade com o presente artigo em 
relação a cada um desses pagamentos. x

Or. en

Justificação

Em relação aos débitos diretos periódicos que tenham sido objeto de acordo num contrato, 
sempre que o consumidor tenha sido devidamente informado desses débitos diretos, constitui 
um ónus desproporcionado obrigar as empresas ou os mediadores de seguros a comunicarem 
ao consumidor a ocorrência de cada um desses débitos.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 18 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informar o cliente que baseia os 
seus conselhos numa análise imparcial, é 
obrigado a dar esses conselhos com base na 
análise de um número suficiente de 
contratos de seguro disponíveis no 
mercado que lhe permita fazer uma 
recomendação, de acordo com critérios 
profissionais, quanto ao contrato de seguro 
mais adequado às necessidades do cliente.

3. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informar o cliente que baseia os 
seus conselhos numa análise imparcial, é 
obrigado a dar esses conselhos com base na 
análise de um número significativo e 
suficientemente vasto de contratos de 
seguro a partir de um número 
significativo e suficientemente vasto de 
prestadores de seguros disponíveis no 
mercado que lhe permita fazer uma 
recomendação, de acordo com critérios 
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profissionais, quanto ao contrato de seguro 
mais adequado às necessidades do cliente.

Or. en

Justificação

Destina-se a evitar casos em que apenas são examinados os contratos de um prestador de 
seguros, sugerindo-se que sejam analisados mais do que os contratos de um só prestador.

Alteração 22

Proposta de diretiva

Artigo 18 - n.º 4

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Correção linguística.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 20 - n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. No caso de venda por telefone, as 
informações prévias prestadas ao cliente 
devem cumprir as regras da União relativas 
à comercialização à distância de serviços 
financeiros junto dos consumidores. Além 
disso, as informações são prestadas ao 
cliente nos termos do n.º 1 ou do n.º 2 
imediatamente após a celebração do 
contrato de seguro.

7. No caso de venda por telefone, as 
informações prévias prestadas ao cliente 
devem cumprir as regras da União relativas 
à comercialização à distância de serviços 
financeiros junto dos consumidores. Além 
disso, em cumprimento das condições 
estabelecidas no n.° 4 alínea b), as 
informações são prestadas ao cliente nos 
termos do n.º 1 ou do n.º 2 imediatamente 
após a celebração do contrato de seguro.

Or. en
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Justificação

Afigura-se razoável perguntar ao cliente se prefere o papel ou a via eletrónica, em vez de ser 
o vendedor ao telefone a tomar a decisão por ele.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 23 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mediadores e as empresas de seguros 
tomem todas as medidas razoáveis para 
identificar conflitos de interesse entre si 
próprios, incluindo os respetivos gestores, 
empregados, mediadores de seguros 
vinculados ou qualquer pessoa que lhes 
esteja direta ou indiretamente ligada por 
uma relação de controlo, e os seus clientes, 
ou entre dois clientes, que surjam no 
decurso da mediação de seguros.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mediadores e as empresas de seguros 
tomem todas as medidas razoáveis para 
identificar, mitigar, evitar e eliminar
conflitos de interesse entre si próprios, 
incluindo os respetivos gestores, 
empregados, mediadores de seguros 
vinculados ou qualquer pessoa que lhes 
esteja direta ou indiretamente ligada por 
uma relação de controlo, e os seus clientes, 
ou entre dois clientes, que surjam no 
decurso da mediação de seguros.

Or. en

Justificação

Afigura-se razoável perguntar ao cliente se prefere o papel ou a via eletrónica, em vez de ser 
o vendedor da empresa de seguros ao telefone a tomar a decisão em seu lugar.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os produtos de seguros e as estratégias 
de investimento propostas. A informação 
deve incluir orientações apropriadas e 
avisos sobre os riscos associados ao 
investimento nesses produtos ou a 
determinadas estratégias de investimento; 
bem como

(b) Os produtos de seguros e as estratégias 
de investimento propostas. A informação 
deve incluir orientações apropriadas e 
avisos sobre os riscos associados ao 
investimento nesses produtos ou a 
determinadas estratégias de investimento, 
incluindo o risco de não haver qualquer 
remuneração ou de haver um prejuízo em 
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relação ao investimento inicial; bem como

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os custos e encargos associados. (c) Os custos e encargos associados. 
Quando forem cobrados encargos em 
mais do que uma ocasião, e num 
montante variável, será fornecida uma 
estimativa dos custos, inclusive quando 
esses encargos forem previsíveis.

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6 – parágrafo 1

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en


