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Tornar os seguros automóveis mais acessíveis para os condutores de
Ontário
Província pretende uma redução média das taxas de 15 porcento
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23 de Agosto de 2013

O Governo de Ontário está a tomar medidas para proteger os consumidores e ajudá-los a
poupar dinheiro em seguros automóveis através da sua Estratégia de redução dos custos e
taxas de seguros automóveis.
Dentro dos próximos dois anos, o Governo de Ontário pretende alcançar uma redução média
das taxas de seguros automóveis de 15 porcento — com uma meta média de redução de oito
porcento até Agosto de 2014. A província alcançará estas reduções através das seguintes
medidas:







Fornecer ao Superintendente dos Serviços Financeiros a autoridade para exigir que os
seguradores reapresentem as suas taxas
Continuar o combate à fraude, incluindo o licenciamento de clínicas de saúde que
enviem facturas para companhias de seguros automóveis
Reduzir custos inesperados ao tornar vinculativas as Directrizes do Superintendente
sobre benefícios em caso de acidente
Explorar outras iniciativas de redução de custos, incluindo a supervisão provincial da
indústria de reboques e abordar as práticas de reparação de colisões
Continuar a exigir aos seguradores que ofereçam descontos a consumidores com um
historial de condução segura
Ajudar a garantir que todas as regiões de Ontário beneficiam de forma justa de
poupanças dos custos

O governo tomará mais medidas e os passos necessários para alcançar a meta de redução
média das taxas de 15 porcento.
Estas medidas aproveitam reformas anteriores que estabilizaram as taxas de seguros
automóveis e fazem parte do plano do governo para garantir um sistema de seguros justo e
acessível para os nove milhões de condutores em Ontário e ajudar os cidadãos nas suas vidas
quotidianas.
CITAÇÃO
“O governo tem um plano em prática para proteger os consumidores e ajudá-los a poupar
dinheiro em seguros automóveis. Trabalhámos arduamente para reduzir os custos no sistema e
continuamos a tomar mais medidas para ajudar a garantir que essas poupanças são transferidas
para os consumidores.”
— Charles Sousa, Ministro das Finanças (Minister of Finance)
FACTOS BREVES


De forma a garantir uma maior transparência e responsabilização, especialistas
independentes comunicarão a rapidez com que as poupanças são transferidas para os
consumidores e a eficácia do mercado em fornecer prémios acessíveis aos consumidores.



A Estratégia de redução dos custos e taxas de seguros automóveis foi apresentada como
parte do Orçamento de Ontário de 2013.



Com as medidas que está a aplicar, o governo espera que o relatório da Comissão de
Serviços Financeiros de Ontário (Financial Services Commission of Ontario) em Janeiro de
2014 demonstre uma redução da taxa aprovada de três a cinco por cento.



Incentiva-se os consumidores a explorar formas de reduzir mais as taxas analisando a
concorrência e revendo as suas apólices junto das suas empresas de seguros, uma vez que
poderão existir descontos para aspectos como ter pneus de Inverno, realizar um programa
de formação de condutores reconhecido, agrupar o seguro da casa com o seguro automóvel
e fazer o seguro de todos os automóveis na mesma empresa.



Além da Estratégia de redução dos custos e taxas de seguros automóveis, o Exmo. J.
Douglas Cunningham foi nomeado para liderar uma revisão do sistema de resolução de
litígios de seguros automóveis de Ontário e fazer recomendações no sentido de transformar
o actual sistema.

MAIS INFORMAÇÕES
Obtenha mais informações sobre a história de seguros automóveis em Ontário.
Saiba como são definidas as taxas de seguros automóveis em Ontário.
Utilize estas dicas para poupar dinheiro quando adquirir um seguro.
Leia as publicações de taxas trimestrais de Ontário.
Leia sobre o Exmo. J. Douglas Cunningham.
APENAS PARA QUESTÕES PROVENIENTES DOS ÓRGÃOS
DE COMUNICAÇÃO:
Andrew Chornenky, Gabinete do Ministério (Minister’s Office),
416-325-8679
Marc Pichette, Ministério das Finanças (Ministry of Finance),
416-314-1587
Para questões públicas, telefone para 1-800-337-7222
(número gratuito apenas em Ontário)

