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O mecanismo de 
protecção dos 
contratos de seguro 
luxemburguês
Os Tomadores de contratos de seguro do Ramo Vida 
Luxemburgueses, de tipo unit-linked, beneficiam de um 
regime de protecção único – geralmente designado 
por Triângulo de Segurança jurídico – nomeadamente, 
no caso de insolvência de uma Companhia de Seguro 
Luxemburguesa ou do Banco custodiante dos activos.

1.  Protecção em caso de insolvência da Companhia de Seguros

Três elementos que asseguram a protecção do Tomador/Subscritor: 

1.1.  Provisões técnicas e activos representativos

A Companhia de Seguros Luxemburguesa tem a 
obrigação de constituir provisões técnicas no passivo do 
seu balanço a fim de garantir as obrigações contraídas 
para com os Tomadores. Os montantes dos activos do 
balanço são designados por activos representativos. 

Estes activos devem estar localizados no seio da União 
Europeia com excepção dos autorizados por derrogação 
da entidade supervisora de seguros, o Commissariat 
aux Assurances («CAA»). Os activos devem estar 
inscritos num inventário permanente com o intuito de 
constituir um património distinto do património geral da 
Companhia de Seguros. 

As Companhias de Seguros deverão também apresentar 
uma margem de solvabilidade suficiente, isto é, 
deverão ter condições para fazer face às obrigações 
assumidas dispondo de fundos próprios suficientes. As 
diferentes contas são auditadas por um revisor externo 
independente e controladas e supervisionadas pelo CAA.

1.2.  Depósito dos activos representativos junto 
de um Banco Custodiante

Os activos representativos das provisões técnicas devem 
ser depositados junto de um Banco Custodiante, sujeito 
à aprovação do CAA. Para este efeito é celebrado um 
acordo tripartido entre a Companhia de Seguros, o 
Banco e o CAA.

O conjunto dos activos representativos das provisões 
técnicas constitui um património distinto atribuído por 
privilégio à garantia do pagamento das dívidas dos 
segurados. Os activos representativos das provisões 
técnicas não podem ser objecto de qualquer garantia ou 
privilégio. 

A compartimentação dos activos é controlada a cada 
trimestre pelo CAA, relativamente aos valores desse 
inventário, e se a entidade supervisora considerar que a 
situação financeira da Companhia está comprometida, 
ou que a margem de insolvência não é alcançada, 
poderá congelar os activos depositados junto de um 
Banco Custodiante, no interesse dos Tomadores.
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1.3.  O «Super Privilégio» dos Tomadores

Os Tomadores dispõem de um direito de crédito 
preferencial contra a Companhia de Seguros. O 
Luxemburgo destaca-se por uma extensão do 
mecanismo de protecção, conhecido como o «Super 
Privilégio» e/ou «Triângulo de Segurança».

Os activos representativos das provisões técnicas 
são depositados junto de uma Instituição de 
Crédito aprovada pelo CAA. O conjunto dos activos 
representativos das provisões técnicas constitui um 
património distinto atribuído por privilégio à garantia 
do pagamento das dívidas dos segurados. Na verdade 
o Luxemburgo estabelece dois «super-privilégios» que 
permitem às Companhias de Seguros oferecer a cada 
um de seus Clientes um ambiente altamente seguro. A 
saber:

•  «privilégio absoluto»: estipula que os activos que 
são investidos em apólices de seguro de Ramo 

Vida, constituem um património distinto e que se 
encontra abrangido pela garantia de pagamento de 
todas as reclamações de crédito (por reclamação 
deverá entender-se qualquer quantia que represente 
uma dívida de uma Companhia de Seguros para os 
segurados, tomadores de seguros, beneficiários ou a 
qualquer pessoa lesada, que tenha o direito de acção 
directa contra a empresa de seguros, decorrente de um 
contrato de seguro);

•  «privilégio especial»: estipula que, em caso de falha 
de activos separados, os clientes têm um privilégio 
especial sobre o capital próprio da Companhia de 
Seguros. Estipula ainda a precedência para com 
outros privilégios (excepções: salários e subsídios 
dos funcionários da Companhia de seguros, custas 
judiciais, Segurança Social...). Esse privilégio substitui 
todos os outros, excepto em casos limitados, os custos 
exclusivamente relacionados com a liquidação da 
empresa de seguros.

2. A protecção no caso de insolvência do Banco Custodiante

Em caso de dificuldades financeiras do Banco 
Custodiante, a Companhia de Seguros pode recuperar 
ou transferir os respectivos activos depositados. No que 
concerne os depósitos de títulos, o Banco Custodiante 
deverá contabilizar os títulos recebidos por parte 
da Seguradora de forma separada do seu próprio 
património. Consequentemente, a Companhia de 
Seguros recupera os títulos depositados caso o Banco 
declare insolvência.

No que respeita os depósitos em numerário, a 
Companhia de Seguro (e por conseguinte, os seus 
Tomadores, segurados e beneficiários), não tem um 
direito prioritário em relação aos restantes clientes e 
credores do Banco em caso de dificuldades do mesmo. 
Ou seja, os numerários não beneficiam de nenhuma 
protecção específica, razão pela qual, afigura-se 
mais vantajoso investir em activos de tipo de fundos 
monetários que beneficiam da mesma protecção que os 
depósitos de títulos.

Aviso
Este documento foi redigido em Janeiro de 2018 com base em informações validadas nessa data.
O presente documento tem apenas um carácter geral. A sociedade Baloise Vie Luxembourg S.A. não prestará, no âmbito do presente documento, qualquer aconselhamento de 
natureza jurídica e/ou fiscal, nem de qualquer outra natureza. Os clientes devem aconselhar-se junto de consultores independentes. 
Embora a informação contida neste documento tenha origem em fonte credível, a Baloise Vie Luxembourg S.A. não garante a sua exactidão, rigor, pertinência, abrangência 
ou actualização relativamente à situação pessoal de cada tomador. Consequentemente, a Baloise Vie Luxembourg S.A. declina qualquer responsabilidade em caso de erro, 
impressão imperfeita ou má interpretação das informações contidas neste documento.
Todos os direitos de autor deste documento são propriedade da Baloise Vie Luxembourg S.A. Não pode ser divulgado sob qualquer forma, sem o acordo prévio da Baloise Vie 
Luxembourg S.A. 
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