bancoctt
Prestac;ao de lnformac;ao nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 32.2 do Regime
Juridico de Mediac;ao de Seguros ou de Resseguros (Decreto-Lei n.2 144/2006, de 31 de julho,
na sua versao consolidada) e por referenda aos contratos de seguro da Fidelidade - Companhia
de Seguros, S.A.

0 Banco CTT, S.A., com sede na Avenida D. Joao II, n.Q 13, Ediffcio Báltico, Piso 11.Q, 1999-001 Lisboa,
matriculada na Conservat6ria de Registo Comercial de Lisboa sob o numero unico de matrfcula e de
identificac;ao de pessoa coletiva 513412417, com o capital social de 156.400.000,00 Euros, encontra-se
registado na Autoridade de Supervisao de Seguros e Fundos de Pensoes, como mediador de seguros, sob
o numero 417448775, desde 4 de abril de 2017, na categoria de Agente de Seguros para o Ramo Vida e para o
Ramo Nao Vida. As informac;oes e outros detalhes do registo encontram-se disponfveis em
www.asf.com.pt.
0 Banco CTT nao detem, direta ou indiretamente, qualquer participac;ao nos direitos de voto ou no capital
social de qualquer empresa de seguros.
Nao existe qualquer participac;ao, direta ou indireta, nos direitos de voto ou no capital social do Banco CTT
que seja detida por qualquer empresa de seguros ou por empresa mae de qualquer empresa de seguros.
A intervenc;ao do Banco CTT, enquanto mediador, envolvera a prestac;ao de assistencia ao longo do
perfodo de vigencia dos contratos de seguro. O Banco CTT não exercerá os poderes de cobrança de
prémios referentes aos contratos de seguro supra identificados.
0 Cliente tern o direito de solicitar informac;ao sobre a remunerac;ao do Banco CTT, enquanto mediador, pela
prestac;ao do servic;o de mediac;ao, pelo que, sempre que solicitada, ser-lhe-a prestada tal informac;ao.
As reclamac;oes dos Tomadores dos Seguros ou outras partes interessadas relativas a
atividade de mediac;ao de seguros desenvolvida pelo Banco CTT podem ser apresentadas junto da
Autoridade de Supervisao de Seguros e Fundos de Pensoes. Em caso de litfgio emergente da atividade
de mediac;ao, os consumidores podem recorrer aos tribunais judiciais ou aos organismos de resoluc;ao
extra judicial de litfgios.
0 Banco CTT, como agente de seguros, nao tern a obrigac;ao contratual de exercer a atividade de
mediac;ao de seguros exclusivamente para uma ou mais empresas de seguros ou mediadores de seguro e
nao baseia os seus conselhos na obrigac;ao de fornecer uma analise imparcial. 0 Cliente tern o
direito de solicitar informac;ao sobre o nome da ou das empresas de seguros e mediadores de seguros
com os quais o Banco CTT trabalha, pelo que, sempre que solicitada, ser-lhe-a prestada tal informac;ao.
Nos contratos de seguro em que o Banco CTT figure como mediador, este podera receber a colaborac;ao de
outros mediadores de seguro.

Banco CTT, S.A., Avenida D. João II, nº 13, Edifício Báltico, Piso 11º, 1999-001 Lisboa, matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa sob o número único de
matrícula e de identificação de pessoa coletiva 513412417, com o capital social de 156.400.000,00 Euros.

