
 

 *As subsidiárias do Volkswagen  AG, oferecem, sob a marca registada e licenciada “Volkswagen Financial Services“ os seguintes serviços e produtos: 
Financiamento e Seguros através do Volkswagen Bank GmbH – Sucursal em Portugal | CRC Amadora, sob NUPC 980463653 | Representação Permanente 

de Volkswagen Bank GmbH, com sede em Gifhorner Str., 57, 38112 Braunschweig, Alemanha, CRC do Tribunal de Braunschweig sob o n.º HRB181 | Mediador 
de Seguros (agente) registado na ASF  sob o n.º D-HNQM-UQ9MO-22 | Seguros fornecidos pelas companhias de seguros a identificar no processo de 
contratação. Renting e Serviços de Mobilidade através Volkswagen Renting Unipessoal, Lda. CRC Cascais sob  NUPC 507850149, capital social 435.000,00 
Euros. Contactos: Alfrapark, Edifício G, R/C, Estrada de Alfragide, 67, 2614-519 Amadora | Tel 707300125. Preço/minuto: 0,09€ (chamadas com origem na rede 

fixa), 0,13€ (chamadas com origem na rede móvel), valores sem IVA, faturação ao segundo após o 1.º minuto 

 

 
DECLARAÇÃO MEDIADOR 

 
 
Volkwagen Bank GmbH – Sucursal em Portugal (VW Bank) com escritórios no 
Alfrapark, Edifício G, R/C, Estrada de Alfragide, n.º 67, 2614-519 Amadora, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o único de matrícula e de 
Pessoa Coletiva 980463653, Representação Permanente da Sociedade de Direito 
Alemão Volkswagen Bank GmbH, com sede em Gifhorner Strass, 57, 38112 
Braunschweig, Alemanha, capital social de € 318,279,200.00 (Trezentos e dezoito 
milhões, duzentos e setenta e nove mil e duzentos  Euros) e matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Braunschweig. 
 
Agente de Seguros registado na ASF sob o número D-HNQM-UQ9MO-22 desde 
01/09/2011.  
 
Autorização para intermediação de seguros no Ramo Não vida para os Seguradores 
Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A., Seguro Directo (Grupo Ageas), Liberty 
Seguros S.A., Cardif Assurances Risques Divers, Seguradoras Unidas, S.A. e Europ 
Assistance - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e no Ramo Vida para o 
Segurador Cardif Assurance Vie. Informações e outros detalhes do registo disponíveis 
em www.asf.com.pt.  
 
O Mediador não detém qualquer participação, direta ou indireta, nos direitos de voto 
ou no capital das empresas de seguros acima referidas não possuindo qualquer uma 
destas empresas de Seguro qualquer participação, direta ou indireta nos direitos de 
voto ou capital do Mediador.  
 
Na qualidade de Agente, o VW Bank não se encontra autorizado a receber prémios 
para serem entregues à empresa de seguros, nos termos da lei, pelo que qualquer 
pagamento a este título por parte do cliente referente a contratos de seguro mediados 
pelo VW Bank deverá ser realizado através de transferência bancária e/ou depósito 
na conta aberta das respetivas empresas de seguros, sem prejuízo de o VW Bank, na 
qualidade de Tomador do seguro de um veículo por si financiado, poder receber dos 
segurados/clientes quantias destinadas ao pagamento do prémio de seguro. 
 
O VW Bank não celebra contratos ou outros atos jurídicos em nome da empresa de 
seguros, apenas agindo em nome e por conta da empresa de seguros (na qualidade 
de mediador) relativamente a atos preparatórios de tal celebração.  
 
A intervenção do Mediador envolve a prestação de assistência ao longo do período 
de vigência do contrato de seguro.  
 
Assiste ao cliente o direito de solicitar informação sobre o montante que o VW Bank, 
na qualidade de mediador, receberá pelo serviço prestado de mediação e, em 
conformidade, receber, a seu pedido, tal informação, sendo o VW Bank remunerado 

http://www.asf.com.pt/
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por via de comissão sobre os prémios pagos, bem como demais quantias, as quais 
variam em função dos objetivos alcançados. 
 
A remuneração auferida pelo distribuidor de seguros não isenta este de agir com 
isenção e de acordo com os melhores interesses do cliente, em especial, não sendo 
susceptivel de conduzir à recomendação de um produto de seguro quando outro seria 
mais apropriado à satisfação das suas necessidades. 
 
Assiste ainda ao cliente o direito de apresentar as reclamações contra o Mediador 
para a morada acima identificada, para o contato 707300125, por correio eletrónico 
para o endereço cotações@vwfs.com e através do preenchimento do Livro de 
Reclamações em formato eletrónico (www.livroreclamacoes.pt) ou formato físico 
acessível ao cliente nas instalações do Mediador, bem como junto da Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 
e de recorrer a procedimentos extrajudiciais de reclamação, sem prejuízo do recurso 
aos tribunais judiciais.  
 
Sem prejuízo de não ser prestado pelo VW Bank aconselhamento, aquando da 
apresentação do seguro, o Cliente foi informado, de acordo com o exigível pela 
respetiva categoria de mediador, com a complexidade do tipo de produto proposto, 
com o tipo de cliente e atendendo à informação recolhida junto deste, sobre o contrato 
ou os contratos de seguro mais convenientes à transferência de risco. 
 
O VW Bank em Portugal não tem obrigação contratual de exercer a atividade de 
distribuição de seguros exclusivamente para uma ou mais empresas de seguros.  
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