


A Nossa Empresa

A LF4 – Consultoria e Auditorias Técnicas, Lda., criada em 2012 e com instalações no
concelho da Maia, é uma empresa que presta Assessoria Exclusiva aos Segurados na
Regularização de Sinistros Patrimoniais.

Como empresa independente, a LF4 trabalha com elevada qualificação e experiência
técnica, mantendo total independência em relação às Seguradoras e Resseguradoras.

Não se trata de uma empresa de peritagem, engenharia, avaliação imobiliária ou mediadora.



O que distingue a LF4?

A LF4 oferece em todos os setores de atividade empresarial e particular soluções eficientes
que se adequam à realidade dos empresários, garantindo a utilização dos melhores métodos
na assessoria prestada em matéria de Seguros Patrimoniais.

A experiência do quadro técnico que a compõe conta com mais de 26 anos de experiência
em peritagem, dos quais 16 anos a efetuar supervisão e auditorias técnicas de sinistros
grandes e complexos para as seguradoras.

É um parceiro técnico, que conjuga todas as valências centralizadas na assessoria aos
Empresários ou Particulares.



Serviços

 Assessoria exclusiva aos segurados na Regularização de Sinistros Patrimoniais;
 Análise do risco industrial;
 Avaliação de imóveis e ativos;
 Análise das apólices vigentes;
 Responsabilidade civil ambiental.

Os recursos técnicos da LF4 têm competências multidisciplinares, nomeadamente na área
técnica, de forma transversal em todas as especialidades da área da engenharia, bem como
na área jurídica, responsabilidade civil, transportes e na área da economia em perdas de
exploração e lucros cessantes através de parcerias estratégicas com os melhores players do
mercado.



Análise das Apólices – Check-up Integral

A LF4 efetua um parecer técnico à analise das apólices existentes.

Verifica se as mesmas estão de acordo com a realidade empresarial, no âmbito das:

 Coberturas base;
 Garantias complementares e facultativas;
 Verbas associadas;
 Avaliação dos  ativos móveis e imóveis.



Análise de Risco Industrial

A análise de risco constitui um conjunto de métodos e técnicas que, aplicados a uma atividade
proposta ou existente, identificam e avaliam qualitativa e quantitativamente os riscos que
essa atividade representa para a população vizinha, para o meio ambiente e para própria
empresa.

Os principais resultados de uma análise de risco são a identificação de cenários de acidente, a
frequência esperada de ocorrência e a magnitude das possíveis perdas quanto à severidade
que um sinistro possa ter.

A LF4 avalia o risco a segurar ou seguro, considerando para além da sua valorização, os meios
de proteção a adotar.



Assessoria na Regularização de Sinistros Patrimoniais

A LF4 privilegia um serviço de excelência, personalizado na defesa dos interesses do segurado
em caso de sinistro, consequência do carácter subjetivo que uma peritagem pode conter.

A intervenção da LF4 proporciona a equidade do processo de regularização do sinistro
condicionando a atuação do perito nomeado pela seguradora, o que se traduz em grande
benefício para o Segurado que foi vítima de um acontecimento súbito e imprevisto ou mesmo
de uma catástrofe.



Assessoria na Regularização de Sinistros Patrimoniais 

Vantagens:
• Resposta imediata perante a necessidade urgente do cliente;
• Experiência na peritagem e apuramento das indeminizações;
• Equipa de profissionais qualificados com vasta experiência prática e teórica, especialista na

sua área de atuação;
• Rápida e inequívoca identificação da causa do sinistro;
• Correto apuramento e fixação dos prejuízos;
• Exato enquadramento ou exclusão dos diversos prejuízos existentes;



Assessoria na Regularização de Sinistros Patrimoniais 

• Otimização das indeminizações;
• Regularização rápida e efetiva dos sinistros;
• Libertar o segurado da gestão do sinistro, de modo a que este se possa dedicar de forma 

plena ao seu negócio;
• Permitir a redução do risco de continuidade minimizando os prejuízos colaterais em 

consequência do sinistro;
• Possibilitar a redução do risco de interposição de ação judicial;
• Facilitar a cobrança da indeminização, bem como o recebimento em sede de adiantamento 

quando tecnicamente se justificar.



MUITO OBRIGADO

www.lf4.pt


