
AO SEU LADO, SEMPRE!
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Somos uma empresa especializada na Gestão de Riscos e 
Consultoria de Seguros e, por isso, acreditamos que somos o 

parceiro ideal para uma proteção eficiente de pessoas e bens, 
assegurando um futuro tranquilo e de sucesso.

Para tal, contamos com uma equipa multidisciplinar, experiente 
e orientada para a gestão de programas de seguros locais e 

internacionais nas mais distintas vertentes do risco. 
Afirmamo-nos pela nossa postura diferenciadora e pelo valor 

acrescentado que trazemos ao negócio dos nossos clientes.

Ao seu lado, sempre!

SelectSafety
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Identidade Valores 

Missão
Disponibilizar as melhores soluções do mercado, 
estreitando diariamente a relação com os 
nossos clientes pautada por princípios de ética, 
integridade e isenção.

Visão
Conquistar uma posição líder no mercado da 
Consultoria de Riscos e Mediação de Seguros 
alicerçada no compromisso estreito e sólido com 
os nossos clientes.

Excelência 
Trabalhamos diariamente, aspirando aos mais 
elevados níveis de qualidade, sempre orientados 
por princípios de ética, isenção e integridade.

Compromisso 
Estamos sempre ao lado dos nossos clientes, 
acrescentando valor aos seus investimentos 
pessoais e empresariais.

Ambição
Somos arrojados! Queremos continuar a crescer e 
a evoluir!

Humildade 
Temos uma história de sucesso! Contudo, não 
nos esquecemos de onde viemos e de como 
chegamos até aqui. Não subestimamos os outros 
e aprendemos de forma contínua.

A SelectSafety integra o jp.group, um grupo empresarial 
português, com três décadas de história que atua 
principalmente no setor das Tecnologias de 
Informação, tendo-se expandido para áreas 
complementares que vieram reforçar e valorizar as 
soluções oferecidas ao mercado.

Com um profundo conhecimento e experiência no setor 
tecnológico a nível local e global, o jp.group conta com 
uma presença internacional em mais de 70 países e com 
uma equipa de quase 350 colaboradores. A atuação do 
jp.group pauta-se por um forte conjunto de valores – 
Ambição, Humildade, Persistência, Integridade e Mudança 
-  procurando sempre ir ao encontro das reais necessidades 
dos seus clientes.

Persistência
Somos empenhados e não desistimos perante 
os obstáculos!

Integridade
Agimos com honestidade! Fazemos questão 
de honrar os nossos compromissos com 
colaboradores, clientes, fornecedores e 

Mudança 
A nossa capacidade de adaptação e de 

mais longe!
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SelectSafety

Especializada na Gestão de Risco 
e Consultoria de Seguros

Regemo-nos por rigorosos critérios de Ética e Integridade nas 
relações que criamos e fortalecemos diariamente com os nossos 
parceiros de negócio e, por isso, a nossa conduta de trabalho 
é pautada pela qualidade dos nossos serviços e pelo carácter 
inovador das nossas soluções.



Áreas de Atuação

Mediação e Gestão de Risco

Um serviço profissional, eficiente e personalizado, alicerçado numa 
abordagem integrada de todas as vertentes do risco e do ciclo de 
vida do programa de seguros, dos quais se destacam:

Na SelectSafety compreendemos a importância da Gestão de Risco enquanto 
parte integrante da estratégia de negócio das empresas e, por isso, reconhecemos 
o valor acrescentado de uma equipa profissional no processo de desenho das 
soluções mais eficientes.

• Análise de Risco.
• Auditoria às características do programa de seguros atual.

Identificação das 
características 

do risco:  

• De acordo com as características do risco, com o perfil da empresa, a experiência de sinistralidade.
• Definição dos níveis de retenção e autosseguro com recurso à parametrização de

franquias e/ou à implementação de medidas de proteção adicionais.

Determinação das 
condições 

de financiamento interno 
do risco (retenção):

Negociação das condições 
de financiamento/ 

transferência do risco 
(seguro):

• Documentos de Submissão ao mercado segurador.
• Negociação de condições competitivas (binómio preço/ condições).

Programas de 
Seguros:• Implementação integral dos novos Programas de Seguro, de acordo 

com os termos e condições previamente acordados e a emissão de 
documentação diversa (notas de cobertura).
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• Verificação das apólices e atas adicionais, assegurando o 
rigoroso cumprimento das condições previamente acordadas.
• Verificação rigorosa de todos os recibos (prémios, estornos, 
indemnizações e recobros).
• Acompanhamento dos fluxos financeiros com principal 
destaque para os eventuais desvios a nível de previsões 
(salariais, stocks e faturação entre outros), procurando, assim, 
otimizar e ajustar os prémios provisionais das apólices às 
necessidades de tesouraria de cada empresa.
• Introdução de cláusulas de ajuste e de fracionamento dos 
prémios.
• Definição de ações a desenvolver de modo a adequar as 
condições do Programa de Seguros às especificidades do 
mercado, do legislador e do risco.
• Realização de reuniões e relatórios regulares com os Clientes.

• Desenvolvimento e adaptação de serviços e do Programa 
de Seguros dos nossos Clientes através do acompanhamento 
permanente da sua atividade, dos riscos e da evolução do seu 
negócio.

• Extratos de conta mensais com os valores em conta-corrente.
• Controlo de emissões por parte das Seguradoras.
• Controlo de prazos de pagamentos de avisos com alertas 
bimestrais.

Estratégia de 
Investimento:

Gestão de Cobranças:

• Análise do enquadramento de cada sinistro no âmbito das 
garantias dos respetivos contratos de seguro.
• Assessoria na forma de participação do sinistro e na 
documentação de suporte ao mesmo.
• Gestão administrativa e técnica diária de sinistros.
• Reporte regular da sinistralidade.
• Auditoria regular da sinistralidade.
• Acompanhamento de peritos na regularização de sinistros 
complexos.
• Assistência na negociação, procurando a otimização temporal 
e económica do processo.
• Análise detalhada da sinistralidade de modo a identificar 
exposições, reincidências e fragilidades, procurando-se, assim, a 
adoção de medidas de mitigação da sinistralidade.
• Condução de reuniões para a revisão de sinistros.
• Monotorização do serviço de sinistros do Segurador.

Gestão e Assessoria 
de Sinistros:

Gestão do  Programa 
de Seguros e 

Processos:
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Gestão de Cobranças:
• Extratos de conta mensais, com os valores em conta-corrente.
• Controlo de emissões por parte das Seguradoras.
• Controlo de prazos de pagamentos de avisos com alertas 
bimestrais.

Gestão e Assessoria de Sinistros:
• Análise do enquadramento de cada sinistro no âmbito das 
garantias dos respetivos contratos de seguro.
• Assessoria na forma de participação do sinistro e na 
documentação de suporte ao mesmo.
• Gestão administrativa e técnica diária de sinistros.
• Reporte regular da sinistralidade.
• Auditoria regular da sinistralidade.
• Acompanhamento de peritos na regularização de sinistros 
complexos.
• Assistência na negociação, procurando a otimização temporal 
e económica do processo.
• Análise detalhada da sinistralidade de modo a identificar 
exposições, reincidências e fragilidades, procurando-se, assim, a 
adoção de medidas de mitigação da sinistralidade.
• Condução de reuniões para a revisão de sinistros.
• Monotorização do serviço de sinistros do Segurador.

O conhecimento adquirido, a experiência, a 
nossa relação privilegiada com o mercado 
segurador e a criação e fortalecimento de 
parcerias com Entidades especializadas no setor 
revelam-se elementos chave para o êxito da 
nossa atividade.
E é através destes elementos chave 
diferenciadores que conseguimos desenhar 
e apresentar as soluções mais eficientes e 
capazes de dar resposta às necessidades dos 
nossos clientes.

Disponibilizamos aos nossos Clientes valências 
complementares orientadas para necessidades específicas. 
Procuramos, assim, apoiar as empresas a lidar com a 
crescente complexidade dos riscos, dos quais destacamos:
• Identificação e avaliação de riscos, bem como assessoria da 
situação atual na gestão de seguros.
• Revisão do atual Plano de Seguros e a sua reformulação, se 
aplicável, para criar um Programa adequado às necessidades de 
cada Empresa.
• Elaboração de uma auditoria do programa de transferência.
• Análises de Risco.
• Benchmarking.
• Desenho e Implementação de Programas de Contingência.
• Preparação de relatórios diversos.
• Assessoria na gestão de sinistros.

Consultoria de Seguros



15

Ao seu lado, 
Sempre!
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Contactos
SEDE – PERAFITA
Rua da Guarda, 675, 
4455-466 Perafita

Tel.: +351 220 161 588
Fax: +351 161 589
e-mail: geral@selectsafety.pt
site: www.selectsafety.pt 
Coordenadas: 41.22128, -8.70413

A SelectSafety LDA., com Sede na Rua da Guarda, nº 675, 4455-466 Perafita, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga e 
titular do cartão de identificação de pessoa coletiva com o número único 513 338 950, com o Capital Social de € 50.000,00, mediador de seguros 
registado em 02.03.2015 na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, sob o n.º 415420226, na categoria de Agente de Seguros 
e com autorização para exercer a atividade de mediação de seguros no âmbito dos Ramos Vida e Não Vida, o que se poderá verificar e confirmar 
em www.asf.com.pt.
A SelectSafety integra o jp.group, um grupo empresarial português, com três décadas de história, que atua principalmente no setor das 
Tecnologias de Informação, tendo-se expandido para áreas complementares que vieram reforçar e valorizar as soluções oferecidas ao mercado.




