
AVISO LEGAL

Em conformidade com as disposições do Decreto-lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, que aprovou o 
regime jurídico da mediação de seguros, fornecemos-lhe expressamente as informações e solicita-
mos as autorizações indicadas abaixo.

1. IATI CALZADO CORREDURIA DE SEGUROS, S. L. com domicilio em BARCELONA, Avenida Diago-
nal, 622 – 4º - Barcelona, Espanha e CIF: B62273081.

2. Estamos registrados no registro J3537 DGSFP do Ministério da Economia e Finanças. Você pode 
entrar em contato com a agência acima mencionada para qualquer esclarecimento.

3. Não possuímos qualquer participação direta ou indireta no capital social das seguradoras, tampouco 
qualquer seguradora ou empresa a elas ligada detém qualquer participação em nosso capital social.

4. Somos obrigados a fornecer, como parte de nossa tarefa de mediação de seguros, aconselha-
mento profissional objetivo sobre o tipo de contrato de seguro que atenda às suas necessidades.

5. De acordo com as disposições da Ordem ECO 734/2004, de 11 de março (BOE de 24 de março 
de 2004), informamos que se deseja fazer alguma reclamação ou reclamação relacionada à nossa 
intervenção como mediador, entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente. 
cliente de COL·LEGI DE MEDIADORES DE ASSEGURANCES DE BARCELONA cujo endereço é: Passeig 
de Sant Joan, 33 - 08010 BARCELONA e email: col-legi@elcol-legi.org que tem um período de dois 
meses para resolver. Temos à sua “disposição” os regulamentos operacionais do departamento 
supracitado, adaptados à legislação vigente.

Seguro de Responsabilidade Civil Concordado e tem capacidade financeira.

6. A mediação de suas políticas será feita com base em suas informações e dados sobre o risco e 
as coberturas que resultarão em seu interesse. Lembramos a importância de revisar os dados de 
risco, cobertura e declarações contidos na condição específica da apólice no momento e se per-
ceber qualquer erro ou divergência com relação aos problemas acordados e / ou sua solicitação, 
avise-nos imediatamente.

7. Política de modificação / cancelamento das nossas apólices de assistência de viagem. As apóli-
ces de assistência de viagem + cancelamento não são modificáveis ou reembolsáveis. As apólices 
de assistência de viagem sem cancelamento, podem ser modificadas / canceladas no máximo 72 
horas antes da partida da viagem e implica um custo de 10% do prémio pago com um mínimo de € 
15 e um máximo de € 50.

As apólices com CANCELAMENTO NÃO permitem nenhuma alteração, por tanto, não são modificá-
veis nem canceláveis.


