
SEGUROS E PENSÕES

A SRS Advogados é uma Sociedade de Advogados full-service, que 
presta aos seus clientes, nacionais e internacionais, serviços jurídicos 
de excelência nas múltiplas áreas do Direito. 

Focada nas necessidades dos clientes, a equipa de Advogados da SRS 
conta com uma vasta experiência na assessoria jurídica a empresas, 
instituições financeiras e do sector público, nacionais e internacionais. 

A Sociedade está organizada por sectores e áreas de prática, o que 
permite uma maior especialização. Cada grupo de trabalho tem 
um conhecimento profundo do respectivo sector de actividade,  
acrescentando valor ao serviço prestado aos seus clientes.

A equipa de Seguros e Pensões da SRS Advogados presta assessoria 
jurídica em todas as vertentes do direito dos Seguros que abrangem, 
nomeadamente, as condições de acesso e de exercício da actividade 
seguradora, o regime jurídico do contrato de seguro, dos fundos de 
pensões, assim como o regime jurídico da actividade de mediação de 
seguros e do contrato de mediação.

Os advogados que integram a equipa de Seguros possuem uma ampla 

experiência na prestação de assessoria jurídica em:

> Implementação de projectos e lançamento de novos produtos

> Permanente conformidade com as normas legais que regem o exercício 

da actividade seguradora

> Resolução de reclamações e litígios com os seus clientes

No âmbito da criação da SRS Global (Angola, Brasil, Macau, Malta, 
Moçambique, Portugal e Singapura), e ainda através de uma forte rede 
de contactos internacionais, o nosso principal objectivo tem sido o de 
alargar a nossa experiência e conhecimento face às cada vez mais 
complexas questões jurídicas que se impõem a um nível global. 

ÁREAS DE ACTUAÇÃO

>  Actividade em Portugal, em regime de estabelecimento ou de LPS, de 

mediadores com sede na União Europeia

>  Assessoria jurídica na análise e resolução de processos de sinistros

>  Comercialização à distância de produtos de seguro

>  Distribuição de seguros

>  Elaboração de contratos de mediadores ligados e agentes de seguros 

e de contratos com corretores

>  Elaboração do clausulado de apólices de seguros individuais e de 

grupo, nos ramos vida e não vida

>  Estabelecimento em Portugal de empresas de seguros

>  Protecção de dados pessoais

>  Questões relacionadas com as carteiras dos mediadores  e 

indemnização de clientela

>  Transferências de carteira entre seguradoras



Os Curricula dos contactos podem ser consultados em www.srslegal.ptCONTACTOS
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