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NOTA INFORMATIVA LOCARENT 

 

A Locarent - Companhia Portuguesa de Aluguer de Viaturas, S.A., doravante 
Locarent, no âmbito da sua atividade de distribuidora de seguros a título 
acessório, está obrigada à divulgação de um amplo acervo de informações 
contratuais.  

Neste sentido, encontrará nos documentos que se seguem as informações de 
prestação obrigatória, estando todas elas relacionadas com os contratos de 
seguro associados à celebração do contrato principal: o Contrato-Quadro de 
Aluguer e Gestão Operacional de Viaturas.  

Encontrará, nomeadamente: 

1. Informações sobre a atividade da Locarent na qualidade de 
distribuidora de seguros a título acessório. 

Regulamento da Política de Tratamento dos Tomadores de Seguros, 
Segurados, Beneficiários ou Terceiros Lesados 

 
Informação para Efeitos do Cumprimento dos Deveres de Informação em 

Especial determinados pelo Artigo 31.º do RJDSR 
 

As informações descritas no ponto 1. são disponibilizadas de forma permanente. 
Para mais informações consulte o site https://www.locarent.pt/.  

2. Informações sobre o Seguro Automóvel Comercializado pela 
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 
 

Documento de Informação sobre o Produto de Seguros (“DIF”) 
Condições Gerais, Especiais e Nota Informativa  

 
Nota: A elaboração dos documentos mencionados no presente ponto é 
da responsabilidade da seguradora. Mais se informa que o DIF é um 
documento de caráter genérico. Deverá consultar as informações pré-
contratuais ou contratuais legalmente exigidas para obter informação 
completa e detalhada sobre a cobertura e os termos e condições aplicáveis 
a este produto de seguro. 
 
O DIF e a Nota Informativa descritos no ponto 2. são disponibilizados 
aquando da celebração do contrato com a Locarent.  
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3. Informações sobre o Seguro Automóvel Comercializado pela Generali 
Seguros, S.A. 

Documento de Informação sobre o Produto de Seguros (“DIF”) 
Condições Gerais, Especiais e Particulares do Seguro 

 

Nota: A elaboração dos documentos mencionados no presente ponto é 
da responsabilidade da seguradora. Mais se informa que o DIF é um 
documento de caráter genérico. Deverá consultar as informações pré-
contratuais ou contratuais legalmente exigidas para obter informação 
completa e detalhada sobre a cobertura e os termos e condições aplicáveis 
a este produto de seguro. 
 
O DIF e a Nota Informativa descritos no ponto 3. são disponibilizados 
aquando da celebração do contrato com a Locarent.  

 

4. Informações sobre os Seguros de Recondicionamento e de Garantia 
Total Comercializados pela Euro Insurances DAC em parceria com a 
Leaseplan Portugal – Comércio e Aluguer de Automóveis e 
Equipamentos, Unipessoal, Lda.   

Documentos de Informação sobre os Produtos de Seguros (“DIFs”) 
Condições Gerais, Especiais e Particulares dos Seguros 

 

Nota: A elaboração dos documentos mencionados no presente ponto é da 
responsabilidade da seguradora. Mais se informa que o DIF é um documento de 
caráter genérico. Deverá consultar as informações pré-contratuais ou contratuais 
legalmente exigidas para obter informação completa e detalhada sobre a 
cobertura e os termos e condições aplicáveis a este produto de seguro. 

As informações descritas no ponto 4. são disponibilizadas aquando da celebração 
do contrato com a Locarent.  

 

 

 


