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Seguro automóvel da LOGO
é o mais vantajoso
CLÁUDIA CATARINA OLIVEIRA
BRUNA MOREIRA
MIGUEL NUNES
FEP Júnior Consulting

O mercado dos seguros automóveis está
repleto de opções que são em muitos aspetos semelhantes, sendo, por isso, necessária
uma análise cuidada na hora de escolher o
melhor seguro.
O seguro obrigatório oferecido pelas diferentes entidades é bastante padronizado,
baseando-se na cláusula de responsabilidade
civil, cuja obrigatoriedade legal ﬁxa o capital mínimo. Esta cobertura base assegura o
pagamento das indemnizações por danos
corporais e materiais causados a terceiros
e às pessoas transportadas, com exceção
do condutor do veículo, em 6.000.000
J (5.000.000 J para danos corporais e
1.000.000 J para danos materiais). O proprietário ou o condutor de um veículo são
responsáveis pelos prejuízos que este possa
causar e em caso de acidente podem ter de
pagar indemnizações elevadas aos lesados.
A esta cláusula acresce ainda a proteção jurídica das pessoas seguradas em processos
judiciais, civis ou penais e a assistência em
viagem. Cada seguradora oferece vários pacotes e coberturas especíﬁcas, complementares, como por exemplo a indemnização
em caso de choque, colisão e capotamento
ou quebra isolada de vidros ou, ainda, fenómenos da Natureza.
Contudo, é importante não esquecer que
o limite do montante a compensar ao lesado ou lesados é a importância máxima
ﬁxada nas condições particulares da apólice,
independentemente do número de pessoas
lesadas e danos materiais por um sinistro.
Todos os danos corporais e materiais sofridos pelo condutor e veículo seguro responsável pelo acidente não são cobertos (para
tal é necessária a subscrição de um seguro
de danos próprios). Do mesmo modo, danos ocorridos durante provas desportivas e
treinos oﬁciais ou sinistros em que o veículo seja conduzido por uma pessoa que não
esteja legalmente habilitada, que esteja sob
a inﬂuência de substâncias que alterem as
suas capacidades, assim como casos de roubo, furto ou acidentes de viação dolosamente provocados, estão excluídos de cobertura.
Sendo, como já referido, o mercado dos
seguros automóvel bastante homogéneo em
termos de condições, acresce a importância
das simulações, possíveis de ser realizadas
nos sites de seguradoras/bancos. Apesar do
crescente papel da internet na procura e
subscrição destes produtos, existem muitos
bancos/seguradoras (como são exemplo a
Açoreana, Ageas, Liberty Seguros e os bancos BBVA, BPI – associado à seguradora
Allianz Portugal, Crédito Agrícola e Montepio) que não oferecem nos respetivos sites
a possibilidade de as realizar, ao contrário
do que seria de esperar.
Analisando o quadro de simulações apre-

Os modelos usados para as simulações são um Citroën C3 de 2006 e um de 2016.

sentado, todas baseadas nos mesmos pressupostos (**), notamos seguramente diferenças no valor das prestações a pagar. A
LOGO e o Millenium Bcp situam-se nos
extremos, na medida em que a LOGO
Auto é de todos o seguro com as prestações mais acessíveis em todos os casos e o
MÓBIS (Mini) o que ascende a valores
mais elevados, distanciando-se muito dos
restantes.
Para além desse aspeto, é de registar que
a diferença de 10 anos entre a data de matrícula do carro (2016 (A e C) e 2006 (B e
D)) tem um maior impacto na variação da

Seguradora

Produto

anuidade do que os 20 anos que separam a
idade escolhida para os dois perﬁs (30 anos
(A e B) e 50 anos (B e C)). Tendo em conta
esta diferença de idades, veriﬁcamos que no
LOGO Auto a diferença é superior para um
segurado com 50 anos, quando comparado
com o de 30 anos, contrariamente ao que
acontece em todos os restantes seguros alvo
de simulação.
Resta referir que cada seguradora/banco
oferece ainda algumas condições especiais,
como, por exemplo, a compensação, oferecida pela Açoreana ao segurado, caso ocorram atrasos aquando do pedido de reboque,

ou a possibilidade de juntar numa só apólice do seguro Liber 3G/Fidelidade Essencial
todos os veículos do agregado familiar e assim beneﬁciar de um desconto adicional até
10% sobre o prémio comercial.
Em suma, podemos concluir que a seguradora Logo apresenta a melhor solução de mercado, tendo em conta as simulações realizadas. Realçamos também que
antes de optar por um qualquer seguro
automóvel deverá realizar uma análise
cuidada às diferentes ofertas de modo a
escolher o que melhor se adequa às suas
circunstâncias.

Simulações
A

B

C

D

Popular Seguros

Popular Auto

231,08 J

263,73 J

231,08 J

263,73 J

CGD / Fidelidade

Liber 3G
Essencial

204,35 J

248,42 J

194,42 J

235,93 J

Millennium BCP

MÓBIS (Mini)

439,84 J

451,20 J

436,55 J

447,80 J

Direct

Direct

244,15 J

272,11 J

237,55 J

264,67 J

Lusitânia

Lusit. Auto Motore

244,96 J

264,25 J

235,78 J

254,11 J

Ageas

Protect

152,69 J

152,70 J

152,69 J

152,70 J

Logo

Logo Auto *

108,99 J
(1ª Anuidade 91,34 J)

148,91 J
(1ª Anuidade 124,41 J)

114,89 J
(1ª Anuidade 96,24J)

158,06 J
(1ª Anuidade 131,99)

OK! Teleseguros

OK Essencial *

252,48 J
(1ª Anuidade 216,78 J)

287,44 J
240,82 J
(1ª Anuidade 246,50 J) (1ª Anuidade 206,87 J)

275,81 J
(1ª Anuidade 236,60 J)

*1ª Anuidade - Códigos promocionais que, na subscrição online, oferecem um desconto na primeira anuidade.
**As simulações foram realizadas assumindo os seguintes pressupostos:
A – 30 anos de idade, carta de condução tirada há 10 anos e matrícula de 2016;
B – 30 anos de idade, carta de condução tirada há 10 anos e matrícula de 2006;
C – 50 anos de idade, carta de condução tirada há 30 anos e matrícula de 2016;
D – 50 anos de idade, carta de condução tirada há 30 anos e matrícula de 2006.
Data de Contratação do Seguro: 31/10/2016
Automóvel : Citroen C3 1.2 PureTech Seduction / Citroen C3 1.1 PureTech Seduction (Modelo difere de 1.1 para 1.2 por causa da diferença de
10 anos)
Cobertura base e sempre com valores mínimos; uma pessoa segurada e automóvel (particular)
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Logo com
melhor preço
A Logo tem o melhor preço de
seguro automóvel. O Millennium
bcp surge no extremo oposto, entre oito seguros disponibilizados
no mercado português.
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