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Proposta de Serviços  

de Seguros 
 

 

A mediação de seguros pretende tornar mais fácil, eficiente e económica a 

gestão dos riscos seguráveis. 

 

A TH Broker nasce da vontade de inovar pela diferenciação no serviço, 

agregando o maior número possível de processos inerentes aos contratos de 

seguro, bem como da personalização do relacionamento, almejando 

corresponder de modo mais eficiente às necessidades dos Associados da 

Federação Solicitude. 

 

Com uma experiência acumulada de 20 anos na indústria seguradora, a TH 

Broker usufrui do know-how da sua administração e dos seus colaboradores.  

 

A TH BROKER desenvolve projectos na generalidade dos sectores de 

actividade, com soluções adequadas a cada cliente e às suas necessidades 

nos diferentes ramos seguráveis. 

 

Assim, efetuámos um Protocolo com uma Seguradora que garante condições 

únicas de seguros, para os Associados da Federação Solicitude.  
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PROPOSTA DE TRABALHO 

 

A nossa proposta de atuação para os Associados da Federação Solicitude 

divide-se em 4 fases principais que vão desde a Análise da Situação Actual 

até à Implementação do programa de seguros escolhido.  

 

Estudo do Programa de Seguros 

 

 

 

 

1. Análise da Situação Actual 

Análise dos seguros existentes ou em alternativa levantamento das 

necessidades de seguro. 



 

 

Av. Edmundo Lima Basto, 7 Lj A 
2790-223 Carnaxide 

Contribuinte n.º 508199220 – Agente de Seguros n.º 407228760 
www.thbroker.com 

 

3 

Nesta análise serão avaliadas as apólices/necessidades existentes, 

identificando-se as eventuais situações de insuficiência/inexistência de 

cobertura ou outras condições que se considerem inadequadas para uma 

completa protecção dos bens, interesses e responsabilidades dos clientes.  

2. Análise de riscos 

Os profissionais da TH Broker obterão os esclarecimentos necessários sobre 

os diversos locais a visitar. 

3. Programa de Seguros 

Dos resultados obtidos pela equipa de trabalho será elaborado um relatório 

circunstanciado, reflectindo não só a situação actual, mas também as 

sugestões para resolver quaisquer insuficiências que sejam detectadas. 

4. Implementação 

O programa que for construído será apresentado aos responsáveis dos 

Associados da Federação Solicitude, pela área dos seguros da TH 

Broker, para consequente aprovação. 

 

Este estudo será baseado nos objectivos definidos quer pela Federação 

Solicitude, quer pelos seus Associados, tanto ao nível de custo, como de 

escolha das Seguradoras, caso existam claras preferências.  

É nossa função um trabalho norteado por um ciclo permanente de análise, 

formação, busca e implementação das soluções que melhor se enquadram 

aos Associados da Federação Solicitude. 


