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CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA   
ASSOCIADOS  AO CREDITO DE    HABITAÇÃO 

 

No dia 11 de Setembro de 2009 foi publicado no Diário da 
República n.º 177, 1ª série, o Decreto-lei n.º 222/2009, que 
veio instituir um regime de maior transparência na informação 
relativa a contratos de seguro de vidaassociados aos contratos 
de crédito à habitação celebrados com instituições financeiras. 
Com efeito, o diploma legal sob apreço vem estabelecer um 
acervo de deveres de informação complementares aos jáprevis-
tos no Decreto-lei n.º 144/2006, de 31 de Julho (que regula a 
actividadede mediação de seguros e resseguros)e o Decreto-lei 
n.º 72/2008, de 16 de Abril (que prevê o regime jurídicodo 
contrato de seguro), dos quais destacamos os seguintes: 
Declarar que a celebração do contrato de crédito à habitação se 
encontra subordinada à condição de contrataçãode um seguro 
de vida (aliás, refira-se que, existindo união dos dois contratos, 
a validade do contrato de seguro dependerá da validade e eficá-
cia docontrato de crédito à habitação); 
ii) Em caso de sinistro que se encontre abrangido pela cobertu-
ra da apólice de seguro contratada, o capital seguro é pago à 
instituição de crédito para antecipação total ou parcial da 
amortização do empréstimo; 
iii) Fornecimento de uma descrição dascoberturas e demais 

Foi publicada no dia 30 de Dezembro a Portaria n.º 1455/2009, 
que fixa para 2010 o montante das taxas devidas ao ISP pelas 
empresas de seguros e pelas entidades gestoras de fundos de 
pensões. O ISP propôs a manutenção das taxas aplicáveis em 
2009, tendo em atenção a situação do mercado e a previsão 
para 2010, proposta esta que foi acolhida pelo Ministro das 
Finanças, que detém a competência para fixar anualmente o 
valor destas taxas. 
Deste modo mantêm-se para 2010 as taxas praticadas em 
2009, a saber: (i) quanto às taxas devidas pelas empresas de 
seguros, 0,048% sobre a receita processada relativamente aos 
seguros directos do ramo “Vida” e 0,242% sobre a receita pro-
cessada relativamente aos seguros directos dos restantes 
ramos; e (ii) quanto às taxas devidas pelas entidades gestoras 
de fundos de pensões, 0,048% sobre a totalidade das contribui-
ções efectuadas pelos associados e pelos participantes para os 
fundos de pensões. 
A título lateral, de notar que não foi (ainda) reflectida neste 
normativo a terminologia adoptada pelo Decreto-Lei n.º 
72/2008, de 16 de Abril, que aprovou o novo regime jurídico 
do contrato de seguro, no sentido de distinguir os seguros de 
danos dos seguros de pessoas (ao invés da divisão anterior 
entre seguros dos ramos vida e não vida). 
Foi publicada no dia 30 de Dezembro a Portaria n.º 1455/2009, 
que fixa para 2010 o montante das taxas devidas ao ISP pelas 
empresas de seguros e pelas entidades gestoras de fundos de 
pensões 
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  ÁREAS JURÍDICAS 

Direito do Turismo (Direito Internacional 
e Comunitário do Turismo, Empreendi-
mentos Turisticos e Hotelaria). 

 
Direito Comercial e das Empresas 
Litígios Judiciais - (Direito Civil, Direito 
Público, Direito Comercial e Direito 
PenaL) 

Direitos Reais e da Propriedade. 

Direitos Reais e da Propriedade 

ÁREAS �ÃO JURÍDICAS 

Gestão do Património, Gestão do Conhe-
cimento, Criação de Imagem, Marcas e 
I d e n t i d a d e  E m p r e s a r i a l 
Gestão e Consultoria de Empresas e 
Empresas Turisticas, Liderança de Orga-
nizações, Empresas e Empresas Turisticas 

 O escritório elabora ainda: 
Constituição, Modificação e Extinção de 
Sociedades Comerciais; 
Gestão do Património, Gestão do Conhe-
cimento, Criação de Imagem, Marcas e 
Identidade Empresarial. 
Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do 
Direito. 

  
 

 

 AREAS DE PRATICA  

De referir que o Legislador determinouque o contrato de 
seguro de vidadeverá ter um capital de seguro igual aoca-
pital em dívida ao abrigo do contratode crédito à habita-
ção, devendoa instituição financeira informar aseguradora 
acerca do montante emdívida ao abrigo do contrato de 
créditoà habitação para que a empresade seguros proceda 
à respectivaactualização do capital seguro. 
Outro aspecto importante a salientar,prende-se com a 
previsão legal de um conteúdo mínimo imperativoque 
deverá constar das propostas decontrato de seguro de vida 
associadasao crédito à habitação. 
Em todo o caso, o legislador estabelecea faculdade de a 
instituição de créditopropor quaisquer outros contratos de 
seguro de vida, não subordinadosao contrato de crédito à 
habitação. 
No entanto, neste âmbito, optando omutuário por outros 
contratos de seguronão associados ao contrato de crédi-
to,tal deverá constar de declaração assinada pelo mesmo. 
O incumprimento das obrigações de informação da insti-
tuição de créditoestabelecidas no presente Decreto-
lei,determina responsabilidade civilda instituição finan-
ceira nos termosgerais de direito. É o que sucede, por 
exemplo, no caso da violação do dever de informar a 
empresa de segurosem tempo útil, acerca da evolução do 
montante em dívida do crédito àhabitação, para fins de 
actualização do capital seguro. 
Ainda no âmbito do incumprimentodas obrigações a que 
ficam adstritas asinstituições de crédito e as empresas 
deseguros em decorrência deste diploma,refira-se ainda a 
aplicação do regimesancionatório previsto no Regime 
Geral 
das Instituições de Crédito e SociedadesFinanceiras (no 
que diz respeito àsinstituições financeiras) e o Decreto-
lein.º 94-B/98, de 17 de Abril (no que dizrespeito às 
empresas de seguros). 
Por último, refira-se que o presentediploma legar entrará 
em vigor 90 diasapós a sua publicação. 
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iv) Declarar que os consumidores têm o direito de optar pela 
contratação de seguro de vida junto da empresa de seguros da 
sua preferência, ou de darem garantia um ou mais seguros de 
vidade que já sejam titulares; 
Informar os interessados sobre odireito de, na vigência dos 
contratos,transferirem o mútuo para outrainstituição de crédito 
usando comogarantia o mesmo contrato de seguro devida, ou 
de celebrarem novo contratode seguro de vida em substituição 
doprimeiro em garantia do mesmo créditoà habitação e, 
vi) Incluir o valor dos prémios deseguro, na simulação dos 
custosassociados à subscrição do crédito àhabitação, conside-
rando-os no cálculoda respectiva taxa anual efectiva 
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