
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regime excecional e temporário relativo aos contratos de seguro 

 

Decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 de maio (“DL”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133491341/details/maximizeda


Questões Frequentes (“FAQ’s”) 

 

Em que consiste o Decreto lei Nº 20-F/2020 

O Decreto -Lei estabelece um regime excecional e temporário, no âmbito da pandemia da 

doença COVID -19, relativo ao pagamento do prémio de seguro e aos efeitos da diminuição 

temporária do risco nos contratos de seguro decorrentes de redução significativa ou de 

suspensão de atividade. 

É assim aplicável a todos os seguros comercializados pela Caravela.  

 

Que facilidades de pagamentos podem ser utilizadas? 

Por acordo entre o Cliente e a Caravela, podem ser convencionados: o pagamento do prémio 

em data posterior à do início da cobertura dos riscos, o afastamento da resolução automática 

ou da não prorrogação em caso de falta de pagamento, o fracionamento do prémio, a 

prorrogação da validade do contrato de seguro, a suspensão temporária do pagamento do 

prémio e a redução temporária do montante do prémio em função da redução temporária do 

risco. 

 

O que acontece se não efetuar o pagamento do prémio? 

O contrato cessa automaticamente, após o período de 60 dias da data de vencimento, por falta 

de pagamento do prémio, ou de parte ou fração deste, mas o cliente continua obrigado ao 

pagamento do prémio correspondente ao período em que o contrato tenha vigorado. 

 

Devo deixar de pagar o prémio do Seguro ou só pagar daqui a 60 dias? 

O presente decreto de lei, estabelece a possibilidade de um acordo que visa proteger e 

salvaguardar a estabilidade económica dos Clientes, face às dificuldades provenientes do estado 

de pandemia. No entanto, não obriga a que o Cliente efetue o pagamento do prémio apenas e 

só, 60 dias depois. O pagamento do prémio de seguro é uma obrigação que se mantém.  

 

Como posso confirmar que foi aplicada a alteração ao meu contrato de seguro?  

As alterações contratuais resultantes das medidas previstas no Decreto Lei são reduzidas a 

escrito em ata adicional, ou em condição particular, e serão envidas pela Caravela no prazo de 

10 dias úteis após a data da convenção ou do exercício do direito pelo tomador do seguro. 

 

Qual o período de aplicação do presente Decreto? 

Este decreto de lei aplica-se até 30 de setembro de 2020, sem prejuízo da produção dos efeitos 

contratuais que decorram da sua aplicação. 



Como poderei entrar em contacto para obter mais informações sobre este decreto? 

Em caso de dúvida, poderá entrar em contacto com o seu Mediador ou em alternativa, através 

dos contactos habituais da Caravela, sem prejuízo de também poder pedir esclarecimentos à 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sobre o regime legal e regulamentar. 

 


