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CPA subscreve Protocolo com a Tranquilidade 

(e rescinde com a ALLIANZ) 
 
 
 
Com data de 1 de Junho de 2012 foi subscrito um Protocolo entre a Companhia de Seguros 
Tranquilidade, S.A., a Castela & Veludo – Sociedade Mediadora de Seguros, Lda. e o Clube 
Português de Autocaravanas que permite, com inicio a 1 de Julho de 2012, exclusivamente 
aos associados do CPA, poderem auferir de um Seguro de Autocaravanas em condições que 
se consideram mais vantajosas. 
 
O Clube Português de Autocaravanas informou a Companhia de Seguros ALLIANZ Portugal 
que rescindia o Protocolo firmado com o CPA, sendo previsível que a rescisão tenha efeitos a 
partir de 1 de Julho de 2012, inclusive. 
 
Os atuais utentes de Seguros de Autocaravanas feitos ao abrigo do Protocolo rescindido com 
a Companhia de Seguros ALLIANZ Portugal deixam de estar abrangidos pelo mesmo, pelo 
que a Companhia de Seguros ALLIANZ Portugal pode, na data de renovação dos respetivos 
seguros proceder às alterações que entender. 
 
Os sócios do CPA podem transferir o atual seguro de autocaravana (feito com a ALLIANZ 
Portugal) para o novo seguro feito ao abrigo do Protocolo assinado à data de 1 de Junho com 
a Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A., bastando, para isso, que seja confirmada pela 
secretaria do CPA a condição de sócio; também os ex-sócios o podem fazer desde que se 
voltem a inscrever no CPA nas condições previstas para uma nova admissão. 
 
Brevemente serão divulgadas as condições do novo seguro, pelo que, após a divulgação das 
mesmas, sugerimos aos interessados que desfaçam todas as eventuais dúvidas técnicas junto 
da Castela & Veludo – Sociedade Mediadora de Seguros, Lda.. 
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