
 

       
    

 
2018 



                                                                             

Sociedade Quotas C. S. € 5.000,00 – Contribuinte 514481820 ** Rua das Furnas, 27 A – 1500-299 Lisboa  ** Telefone: 210 532 744  ** Fax: 210 532 750  ** E-mail: geral@trataseg.pt ** Mediador de Seguros inscrito em 03-08-2017, no registo da ASF com a categoria de Agente de Seguros, sob o nº 417452811, com autorização para os ramos Vida e Não Vida, verificável em www.asf.com.pt  **  Membro da Aprose com o nº 3384 verificável em www.aprose.pt 

. A TRATASEG – MEDIAÇÃO DE SEGUROS LDA é uma empresa de mediação de seguros fundada em Junho de 2017 e composta por uma equipa de jovens profissionais dinâmicos e competentes, com mais de 10 anos de experiencia na atividade de mediação de seguros.    Na experiência que trazemos aprendemos que a confiança e o serviço personalizado ao cliente continuam a ser a génese desta atividade pela qual procuramos que nos distingam, pois buscamos o sucesso através da excelência das relações interpessoais baseadas no respeito e numa prestação de serviços de qualidade o que nos permite criar os planos de seguros que melhor se adequam aos interesses dos nossos clientes.    Todos sabemos que cada vez mais a vertente económica importa, mas importa também (na nossa ótica) um serviço diferenciador que transmita confiança de que cada seguro estará devidamente enquadrado, no caso de surgir qualquer tipo de imprevisto. Para isso, garantimos assim, a disponibilidade para um atendimento permanente para que possamos acompanhar o cliente desde o primeiro minuto.   Para o efeito escolhemos trabalhar com a maioria das Seguradoras que operam em Portugal, pois só assim estaremos totalmente disponíveis para estudar e analisar de forma mais consciente e profissional, qualquer tipo de risco, apresentando sempre a melhor opção e solução para o cliente, pois só assim poderemos estabelecer com os mesmos, uma relação profícua e duradoura.   Na nossa empresa regemo-nos por uma ética profissional e por disposições definidas internamente. Os nossos interesses nunca justificarão uma conduta que viole os principios de correção e honestidade. Nas nossas relações com as diversas seguradoras, temos como compromisso o respeito pelos interesses dos nossos clientes no estrito cumprimento legal da atividade seguradora.    Na TRATASEG, garantimos a total confidencialidade de toda a informação a que tivermos acesso, pelo que, qualquer colaborador, está interdito de utilizar elementos de informação confidencial para quaisquer fins que não estejam relacionados com a atividade seguradora.   Na qualidade de Agentes / Mediadores de Seguros, atuamos por mandato do cliente, representando-o junto do mercado segurador. Verificamos junto do cliente as suas necessidades, as suas carências, de forma a elaborarmos um estudo à sua carteira de seguros tendo em linha de conta as condições e custos que representa para o mesmo. Gerimos a sua carteira durante a vigência dos contratos, quer em assessoria técnica e atualização de valores seguros, quer na assistência / regularização de sinistros.  Este nosso serviço não acarreta qualquer custo adicional para o cliente.  
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  SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO – Empregada Doméstica  Atividade:   Serviços Domésticos  CAE: 97001   Massa Salarial Provisional: A indicar pelo cliente   Nº Funcionários: A indicar pelo cliente  Cobertura:  Constituem prestações em espécie:  a) A assistência médica e cirúrgica, geral ou especializada, incluindo todos os elementos de diagnóstico e de tratamento que forem necessários, bem como as visitas domiciliárias;  b) A assistência medicamentosa e farmacêutica;  c) Os cuidados de enfermagem;  d) A hospitalização e os tratamentos termais;  e) A hospedagem;  f) Os transportes para observação, tratamento ou comparência a atos judiciais;  g) O fornecimento de ajudas técnicas e outros dispositivos técnicos de compensação das limitações funcionais, bem como a sua renovação e reparação;  h) Os serviços de reabilitação e reintegração profissional e social, incluindo a adaptação do posto de trabalho;  i) Os serviços de reabilitação médica ou funcional para a vida ativa;  j) Apoio psicoterapêutico, sempre que necessário, à família do sinistrado;  k) A assistência psicológica e psiquiátrica ao sinistrado e respetiva família, quando reconhecida como necessária pelo médico assistente.  Constituem prestações em dinheiro:  a) A indemnização por incapacidade temporária para o trabalho;  b) A pensão provisória;  c) A indemnização em capital e pensão por incapacidade permanente para o trabalho;  d) O subsídio por situação de elevada incapacidade permanente;  e) O subsídio por morte;  f) O subsídio por despesas de funeral;  g) A pensão por morte;  h) A prestação suplementar para assistência de terceira pessoa;  i) O subsídio para readaptação de habitação;  j) O subsídio para a frequência de ações no âmbito da reabilitação profissional necessárias e adequadas à reintegração do sinistrado no mercado de trabalho.   Prémios Totais a partir de: 29,13 €  Nota: ao valor do 1º recibo acresce o custo de apólice no valor de 5,37 €      
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  SEGURO MULTIRRISCOS HABITAÇÃO  
• Três opções/modalidades de subscrição; 
• Possibilidade de subscrever sem franquia em todas as coberturas ou com franquia fixa de 150,00 € também em todas as coberturas; 
• Em todas as opções pode-se subscrever a cobertura de riscos elétricos com capital à escolha do cliente; 
• A cobertura de danos por água e pesquisa de avarias tem uma franquia fixa de 250 € no caso das canalizações terem mais de 20 anos; 
• A cobertura de fenómenos sísmicos pode ser subscrita com uma franquia de 5% sobre o capital seguro; 
• O custo de emissão de apólice associado a este produto é de 5,65 € a incluir no valor do 1º recibo; 
• O produto tem como prémio mínimo anual e por fração de 16,94 €; 
• Descontos de: 

o Até 25% sobre tarifa de seguradora para habitações posteriores ao ano 2000; 
o Até 15% sobre tarifa de seguradora para habitações posteriores ao ano 1985 e até 1999; 
o Tarifa de seguradora para habitações anteriores ao ano 1985 e até 50 anos de idade do imóvel; 
o Habitações com + de 50 anos sujeitas a consulta na seguradora. 

• Além dos descontos acima referidos, são ainda aplicados descontos por capital elevado: 
o Edifícios com capital superior a 250.000 € desconto adicional de 7% 
o Conteúdos com capital superior a 75.000 € desconto adicional de 8% 

• Conteúdos com capitais superiores a 75.000 € obriga à entrega de listagem com discriminação e valorização dos bens a segurar; 
• Objetos valiosos - São considerados objetos valiosos, o equipamento de captação de som e/ou imagem, jóias, armas, objetos de ouro, prata ou de outros metais preciosos, objetos de arte, quadros, livros raros, loiças artís-ticas, coleções de qualquer espécie e abafos de pele. A sua discriminação é obrigatória sempre que no seu conjunto ultrapassem 25% do total do conteúdo e/ou exis-tam objetos de valor unitário superior a 1.500 €. 
• Painéis Solares – A sua inclusão nas garantias do contrato implica a identificação e valorização nas Condições Particulares (são seguros como recheio até ao valor de 1000 €. A partir deste valor serão considerados separa-damente - com Capital Próprio, pelo que nos capitais superiores a 1000,00€ a taxa comercial aplicável corres-ponderá ao dobro da taxa do conteúdo da apólice.  Exemplos de prémios para um imóvel cuja data de construção seja igual ou superior ao ano 2000:   Base Top Vip Capital Edifício 100.000,00 € Prémios Totais Anuais Com Franquia 50,81 € 59,27 € 66,05 € Sem Franquia 56,73 € 65,20 € 73,67 € Capital Conteúdo 25.000,00 € Prémios Totais Anuais Com Franquia 25,40 € 29,21 € 33,02 € Sem Franquia 28,58 € 32,81 € 37,26 €  Exemplos de prémios para um imóvel cuja data de construção seja igual ou superior ao ano 1985 e inferior a 2000:   Base Top Vip Capital Edifício 100.000,00 € Prémios Totais Anuais Com Franquia 57,58 € 67,18 € 74,85 € Sem Franquia 64,30 € 73,89 € 83,49 € Capital Conteúdo 25.000,00 € Prémios Totais Anuais Com Franquia 28,79 € 33,11 € 37,43 € Sem Franquia 32,39 € 37,19 € 42,22 € 
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  SEGURO VIDA CRÉDITO HABITAÇÃO   O que é o Vida Crédito? É um seguro desenvolvido para responder às exigências dos Bancos no âmbito da contratação de Crédito à Habitação.  Cobertura Principal:  Morte ou Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD)  Cobertura Complementares:  Invalidez Total e Permanente (ITP) Morte ou IAD por Acidente – capital adicional Morte ou ITP por Acidente – capital adicional Diagnóstico de Doenças Graves  Prémio Principal:  TAR – temporário anual renovável – prémio anualmente crescente ou decrescente consoante a idade da Pessoa Segura e do Capital em dívida no Banco.  Definição de Invalidez Absoluta e Definitiva:   Existe Invalidez Absoluta e Definitiva sempre que a Pessoa Segura esteja, como consequência de doença ou acidente, total e permanentemente incapacitada de exercer qualquer atividade remunerada e, além disso, tenha de recorrer a uma terceira pessoa para efetuar os atos essenciais da vida corrente.  Definição de Invalidez Total e Permanente:   Entende-se por Invalidez Total e Permanente (ITP) a incapacidade total da Pessoa Segura, em consequência de doença ou acidente, com carácter permanente e irreversível, e desde que cumulativamente:  a) A Pessoa Segura fique completa, definitiva e irreversivelmente incapacitada de exercer a sua profissão ou qualquer outra atividade remunerada compatível com as suas capacidades, conhecimentos e aptidões;  b) Corresponda a um grau de desvalorização igual ou superior a 65%, de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho ou Doenças Profissionais em vigor na data de avaliação da desvalorização sofrida pela Pessoa Segura, não sendo aplicados os fatores de bonificação previstos na mesma e não entrado para o seu cálculo quaisquer incapacidades ou patologias pré-existentes.  Exemplo de prémio (1º ano) para uma pessoa com 30 anos de idade e capital em dívida de 100.000 €:  Morte e IAD: prémio total anual 67,16 € / ou 5,60 € mensal;  Morte e ITP: prémio total anual 96,68 € / ou 8,06 € mensal;  Exemplo de prémio (1º ano) para um casal em que primeira pessoa segura tem 40 anos de idade e o cônjuge tem 38 anos e capital em dívida de 100.000 €: Morte e IAD: prémio total anual 157,44 € / ou 13,12 € mensal;  Morte e ITP: prémio total anual 252,56 € / ou 21,05 € mensal;  Ao valor do 1º recibo acresce o custo de apólice no valor de 5,13 €.          
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  SEGURO ACIDENTES PESSOAIS – PROTEÇÃO FAMÍLIA  Descrição:   Seguro de acidentes pessoais, garantindo apenas os riscos extra-profissionais, destinado a todas as famílias e que lhe garante proteção, em caso de acidente, a si, ao seu cônjuge e aos seus filhos, até 24 aos 24 anos, num máximo de 5 pessoas seguras por apólice. No caso de uma família com 6 ou mais pessoas, subscrevem-se duas apólices, em que figuram como tomadores de seguro, um pai/mãe por apólice.  O que garante?  Ocorrendo um Acidente nos exatos termos do respetivo conceito, o presente contrato garante, de acordo com as coberturas contratadas, o pagamento de capitais, subsídios e/ou indemnizações.   Coberturas, Capitais e Prémios Totais Anuais por Opção:   Coberturas Opção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4 Opção 5 Morte ou Incapacidade Permanente 15.000 € 25.000 € 35.000 € 50.000 € 70.000 € Despesas de Tratamento 1.500 € 2.500 € 3.500 € 5.000 € 7.000 € Incapacidade T.A.I.H. 15 € / dia 25 € / dia 35 € / dia 50 € / dia 60 € / dia Despesas de Funeral 1.000 € 1.500 € 2.500 € 3.000 € 4.000 € Assistência Incluída Incluída Incluída Incluída Incluída PRÉMIOS TOTAIS ANUAIS Riscos Extra-Profissionais 24,48 € 35,23 € 46,73 € 62,08 € 82,44 €  No primeiro recibo acresce o custo da apólice no valor de 7,61 € A opção 1 apenas permite fracionamento anual. As opções 2 e 3 apenas permitem fracionamentos anual e semestral, cujo encargo é de 5%. As opções 4 e 5 permitem fracionamentos anual, semestral e trimestral, cujo encargo é de 5% e 8% respectivamente.  Assistência Assistência médica em Portugal; Assistência jurídica no estrangeiro; Assistência no estrangeiro:  Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de hospitalização no estrangeiro;  Transporte ou repatriamento sanitário de feridos e doentes;  Roubo de bagagens no estrangeiro;  Cancelamento de viagem.  Vantagens  Amplo leque de coberturas; Assistência médica em Portugal e Assistência em Viagem no estrangeiro; Seguro sem franquias; Válido 365 dias por ano em qualquer parte do Mundo; Válido em férias e em viagem.       
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  SEGURO ACIDENTES PESSOAIS – PROTEÇÃO MOTOCICLISTAS  Descrição:   Este seguro garante o pagamento de capitais correspondentes aos riscos contratados, em caso de acidente ocorrido no âmbito da actividade Profissional e Extra-Profissional, em qualquer parte do Mundo, que cause à Pessoa Segura lesões corporais, invalidez permanente, incapacidade temporária por internamento hospitalar verificadas clinicamente, ou morte.  O que garante?  Ficam garantidos os riscos decorrentes de acidente sofrido pela Pessoa Segura desde que abrangido pelas coberturas contratadas, de acordo com as opções abaixo indicadas.   Coberturas, Capitais e Prémios Totais Anuais por Opção:   Coberturas Opção 1 Opção 2 Morte ou Invalidez Permanente 20.000 € 40.000 € Despesas de Tratamento e Repatriamento 3.000 € 3.000 € Incapacidade Temporária Absoluta por Internamento Hospitalar  25 € / dia 25 € / dia Fractura de Ossos – Braço, Perna, Traumatismo Craniano  500 € 500 € Despesas de Funeral 1.000 € 1.500 € Utilização de Veículos Motorizados de Duas Rodas  Incluída Incluída Prémio Total Anual 33,32 € 55,74 €   Vantagens  – Simples, flexível e de fácil subscrição;  – Possibilidade de subscrição em duas opções de capital;  – Liberdade de escolha do médico e unidades de assistência clínica ou hospitalar para tratamento, estando garantidas as respetivas despesas até ao limite dos valores contratados.  Exclusões:   Ficam excluídas as situações que, direta ou indiretamente, resultem de:  a) Explosão, libertação de calor e radiações provenientes da cisão ou fusão de átomos ou radioatividade, e contaminações inerentes, e ainda os decorrentes de radiações provocadas pela aceleração artificial de partículas;  b) Crimes e atos ou omissões dolosas do Tomador do Seguro, Beneficiário ou Pessoa Segura (incluindo Suicídio);  c) Ações praticadas pela Pessoa Segura sobre si própria, mutilações voluntárias ou a sua tentativa ainda que estes  atos sejam cometidos em estado de incapacidade de discernimento;  d) Atos notoriamente perigosos que não sejam justificados pelo exercício da profissão da Pessoa Segura;  e) Tratamentos, designadamente de reabilitação, que não sejam efetuados por profissionais de saúde devidamente ha-bilitados ou sem diagnostico clínico e sem orientação médica;  f) Cirurgias plásticas ou estéticas, exceto se em consequência de acidente coberto pelas garantias da apólice;  g) Tratamentos do foro psiquiátrico;  h) Despesas de tratamento e estadia em sanatórios, termas, casas de repouso e outros estabelecimentos similares;  i) Situações originadas por anomalias congénitas, incapacidades físicas ou mentais e defeitos físicos existentes e do conhecimento da Pessoa Segura à data do início das garantias da Apólice;  j) Situação originada por afeções originadas diretamente da consequência de alcoolismo (tanto em processos agudos como crónicos), de toxicomania ou de estupefacientes ou outras drogas não prescritas por médico;  k) Enfarte do Miocárdio e Acidentes vasculares cerebrais;  
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l) O(s) agravamento(s) de um acidente, em consequência de doença ou acidente pré-existente, não podendo, nesse caso, a responsabilidade do Segurador exceder aquela que lhe assistiria se o acidente tivesse ocorrido a uma pessoa não portadora dessa doença ou enfermidade;  m) Quaisquer outras doenças, quando não se prove por diagnóstico médico inequívoco e indiscutível que são conse-quência direta do acidente;  n) Acidentes resultantes da inobservância de disposições legais ou regulamentares, preventivas ou punitivas, aplicáveis em geral ou em especial, à prática das diversas atividades desportivas, culturais ou recreativas;  o) Prática de desporto amador federado ou profissional, ou de provas desportivas, ainda que amadoras, integradas em campeonatos e respetivos treinos;  p) Guerra, declarada ou não, invasão, ato de inimigo estrangeiro, hostilidades ou operações bélicas, guerra civil, insurrei-ção, rebelião ou revolução, bem como os causados acidentalmente por engenhos explosivos ou incendiários;  q) Levantamento militar ou ato do poder militar legítimo ou usurpado;  r) Greves, tumultos ou alterações da ordem pública;  s) Atos de terrorismo, vandalismo, maliciosos ou de sabotagem;  t) Prática de caça a animais ferozes, desportos de inverno, para-quedismo, utilização de aeronaves privadas, motonáutica, mergulho, tauromaquia, asa-delta, voo sem motor, boxe, prática de artes marciais, e outros desportos de análoga perigo-sidade;  u) Acidentes decorrentes da utilização de veículos motorizados de duas rodas ou três rodas e moto quatro;  v) Utilização de qualquer tipo de aeronave, exceto quando passageiro de linhas comerciais;  w) Acompanhantes, telefones e outras despesas extra realizadas durante o internamento hospitalar;  x) Participação em competição de velocidade;  y) Exercício das seguintes atividades profissionais:  - Mineiros, pescadores, bombeiros;  - Qualquer atividade relacionada com segurança, forças militares;  - Trabalhadores florestais; - Pilotos e co-pilotos de qualquer tipo de transporte;  - Canteiros, polidores de pedra, pedreiros e calceteiros;  - Construção civil e obras públicas - betão armado;  - Construção civil e obras públicas não classificados em outra parte;  - Telhadores;  - Pintores - construção civil;  - Marceneiros, carpinteiros e trabalhadores similares (c/ máquinas);  - Serventes da construção civil e obras públicas, porta miras e trabalhadores similares;  - Instalação/Montagens de vidros, painéis solares, luminosos e/ou de publicidade, torres de comunicações e de eletri-cidade;  - Limpeza/Manutenção exterior de prédios inclusive de vidros, painéis solares, luminosos e/ou de publicidade, torres de comunicações e de electricidade.                   
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  SEGURO AUTOMÓVEL   COBERTURAS POSSIVEIS DE CONTRATAR POR VIATURA  Nº Cobertura Franquia 1 Responsabilidade Civil Obrigatória / 50.000.000 € Não 2 Assistência em Viagem Normal / Vip Não 3 Proteção Jurídica Não 4 Todos os Ocupantes (Morte ou Invalidez Permanente 5.000 € / Despesas Tratamento 600 €) Não 5 Quebra de Vidros de 500 € a 2.500 € Sim (*) 6 Veículo Substituição Acidente / Avaria / Roubo ou Privação de Uso Não 7 Choque Colisão e Capotamento Sim 8 Incêndio Raio ou Explosão Sim 9 Furto ou Roubo Não 10 Fenómenos da Natureza Sim 11 Atos de Vandalismo Sim  (*) Franquias de 50,00 € ou 75,00 € em caso de substituição do vidro em oficinas não convencionadas.  As coberturas de danos próprios (7, 8,10 e 11) podem ter franquias fixas ou percentuais, em que a percentuais incidem sobre o capital seguro do veículo.  Seguro de danos próprios pode ser subscrito até ao máximo de 10 anos de idade do veículo seguro.  Seguro de danos próprios (apenas para as coberturas 7, 8 e 9) em motociclos pode ser subscrito mas sempre com franquia de 20%.  Descontos até 30%.  Exemplo para monovolume, Peugeot 807 2.0 Hdi de 2003 e de 6 lugares, com circulação em lisboa, condutor com 40 anos de idade e 20 de carta sem sinistros nos últimos 5 anos e para as coberturas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a partir de 186,73 € ao ano.  Exemplo para carrinha, Mercedes-Benz Viano 2.2 Cdi de 2003 e de 8 lugares, com circulação em lisboa, condutor com 40 anos de idade e 20 de carta sem sinistros nos últimos 5 anos e para as coberturas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a partir de 196,09 € ao ano.  Em ambos os exemplos a Responsabilidade Civil é a obrigatória, Quebra de Vidros 1.000 € e Veiculo de Substituição por Avaria, apenas.  Nota: os fatores idade, tempo de carta e anos sem sinistros são cruciais para se obter os prémios indicados.            
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  SEGURO SAÚDE – OPÇÃO 1  Descrição:   Seguro de saúde que lhe garante um conjunto de coberturas no âmbito dos cuidados de saúde e que pode integrar, conjunta ou isoladamente prestações convencionadas, prestações por reembolso, acesso à rede e serviços de assistência, em consequência de doença manifestada ou acidente ocorrido durante a vigência do contrato, nos termos das Condições Gerais, Especiais e Particulares.  Períodos de Carência:  A entrada em vigor das garantias verifica-se depois de decorrido um período de carência de 3 meses contados a partir da data de início do contrato ou da data de inclusão da pessoa segura na apólice.  Excetuam-se deste princípio as situações abaixo indicadas, cujo período de carência é de 12 meses: 
• Intervenção cirúrgica e tratamento às varizes;  
• Intervenção cirúrgica a hérnias;  
• Litotrícia renal, vesicular e vesical;  
• Hemorroidectomia;  
• Intervenção cirúrgica a úlcera gastroduodenal;  
• Histerectomia ou qualquer outra doença do foro ginecológico por patologia benigna;  
• Mastectomia por patologia benigna;  
• Tiroidectomia por patologia benigna;  
• Colecistectomia;  
• Gravidez, Parto e Interrupção Involuntária da Gravidez;  
• Artroscopia, meniscectomia e ligamentoplastia;  
• Uvulopalatoplastia;  
• Tratamentos refrativos à miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia (cirúrgicos ou a laser), para situações em que o equivalente esférico, por olho, é superior a 6 dioptrias;  
• Cirurgias a Cataratas e vitrectomias; 
• Todas as patologias do foro otorrinolaringologia;  
• Prostatectomia por patologia benigna e demais cirurgias ao aparelho urinário por patologia benigna.  O período de carência não se aplica em caso de acidente que requeira tratamento de urgência em hospital, quer em regime de internamento, quer em regime ambulatório.  Também não se aplica o período de carência às situações enquadráveis no âmbito da prestação de serviços, nomeadamente:  
• Segunda Opinião Médica  
• Acesso à Rede Bem-Estar  
• Assistência em Portugal  
• Assistência em Viagem no Estrangeiro  É possível a contratação de apólices individuais por transferência nas seguintes condições:  
• O plano anteriormente em vigor tenha, pelo menos, um ano de antiguidade;  
• Não exista um diferimento superior a 30 dias entre a data efeito da anulação do anterior contrato e o pedido de transferência;  
• A data de início da nova apólice coincida com a data fim da apólice anterior;  
• A idade da pessoa a segurar na data da transferência seja inferior ou igual a 64 anos;  
• A idade da pessoa a segurar no caso de apólices isoladas seja igual ou superior a 12 anos;  
• Até ao limite dos capitais existentes no anterior contrato, não serão aplicados períodos de carência.   Para a formalização da nova apólice, para além do preenchimento da nova proposta e do questionário clínico será necessário anexar documentação comprovativa emitida pelo anterior Segurador, onde conste:  
• data de início do contrato:  
• quadro de garantias em vigor à data de anulação;   
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• data de adesão das pessoas seguras;  
• data efeito da anulação e motivo.   As doenças e lesões pré-existentes ficam excluídas da nova apólice, salvo convenção expressa em contrário nas Condições Particulares, mediante o acordo prévio da SEGURADORA. Os pedidos de transferência não terão aceitação automática. Será decisão da SEGURADORA a aceitação de cada pedido de transferência.  QUADRO DE GARANTIAS E CAPITAIS  Garantias  Na Rede (prestação convencionada) Fora da Rede (prestação reembolso) Capitais Seguradora Cliente Seguradora Cliente Internamento Hospitalar 15.000 € Remanescente 10% mínimo 250 € e máx. 500 € 50% 50% 

Pequena Cirurgia 1.000 € Remanescente Franquia 150 € p/ sinistro 50% 50% Ambulatório 1.500 €     Consultas  Remanescente 15 € 50% reembolso / franquia anual de 35 € / reembolso máximo de 50 € por consulta Consultas de urgência  Remanescente 35 € 80% reembolso / franquia anual de 35 € / reembolso máximo de 50 € por consulta Consultas ao domicilio  Remanescente 25 € - Tratamentos e Exames Ambulatórios  80% 20% 50% 50% Raio X  Remanescente 5 € Ecografia  Remanescente 15 € TAC  Remanescente 25 € Ressonância Magnética  Remanescente 65 € Assistência em Portugal Conforme Condição Especial Assistência em Viagem no Estrangeiro Conforme Condição Especial Acesso à Rede Bem Estar Conforme Condição Especial  Outros Sublimites:  Internamentos Hospitalar  Episódios agudos do foro psiquiátrico – 15 dias de hospitalização;  Honorários médicos – 6,75 € por cada k;  Consultas  Psiquiatria – 3 consultas;  Cirurgia vascular – 2 consultas.  Prémios Totais Mensais por Pessoa Segura  Idades Prémios 0 – 20 anos 20,54 € 21 – 35 anos 22,54 € 36 – 45 anos 27,76 € 46 – 55 anos 36,67 € 56 – 64 anos 58,83 €     
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  SEGURO SAÚDE – OPÇÃO 2  Descrição:   Seguro de saúde que lhe garante um conjunto de coberturas no âmbito dos cuidados de saúde e que pode integrar, conjunta ou isoladamente prestações convencionadas, prestações por reembolso, acesso à rede e serviços de assistência, em consequência de doença manifestada ou acidente ocorrido durante a vigência do contrato, nos termos das Condições Gerais, Especiais e Particulares.  Períodos de Carência: 1. Em caso de Doença e salvo disposição em contrário nas Condições Particulares, a entrada em vigor das garantias, em relação a cada uma das Pessoas Seguras, só se verificará, após o decurso de um Período de Carência de 90 (noventa) dias.  2. O Período de Carência é alargado para:  A) 1 ano (365 dias) nos casos seguintes: • Intervenção cirúrgica às varizes; • Intervenção cirúrgica a hérnias – discal, hiato e da parede abdominal; • Litotrícia renal e vesicular; • Hemorroidectomia; • Intervenção cirúrgica a úlcera gastroduodenal; • Histerectomia por patologia benigna; • Mastectomia por patologia benigna; • Tiroidectomia por patologia benigna; • Colecistectomia; • Miringotomias. B) 350 dias nos casos de despesas motivadas por: • Gravidez; • Interrupção involuntária da gravidez; • Parto.  C) 2 anos (730 dias) nos casos de despesas motivadaspor: • Amigdalectomia, adenoidectomia, operações aos ouvidos; • Septoplastia; • Artroscopia; • Uvulopalatoplastia; • Extracção de nevos, sinais, quistos e verrugas; • Tratamentos refractivos à miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia cirúrgicos ou a laser para situações em que o equivalente esférico seja superior a 6 dioptrias por olho;  3. Não há Período de Carência em caso de acidente que requeira tratamento de urgência em Hospital, quer em regime de internamento, quer em regime ambulatório.  Outras condições: 1) Custo de emissão de apólice/acta é de 5,38 Euros; 2) Apólices isentas de encargos de fracionamento; 3) Obrigatoriedade de pagamento de prémio por débito bancário; 4) Seguros transferidos são isentos os períodos de carência nas garantias contratadas na anterior apólice com excepção das despesas motivadas por Gravidez, Interrupção involuntária da Gravidez e Parto em que se mantem a aplicação de 350 dias de carência; 5) Não são assumidas situações clinicas preexistentes à data de inicio da apólice na Generali 6) Não são aceites transferências de seguros +Saúde Familiar Generali 7) É parte integrante da Condição Especial V – Próteses e Ortóteses o artigo a seguir indicado:   
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Artigo 3º - Funcionamento da garantia  Na comparticipação de despesas de Ortóteses Oftalmológicas devem observar-se os seguintes procedimentos: a) Na primeira aquisição, as Lentes oculares são comparticipáveis quando acompanhadas da respectiva prescrição efectuada por médico, ou optometrista ou ortoptista. Nas vezes seguintes só serão comparticipadas despesas desde que se verifique a existência de alteração da correção relativamente à prescrição anterior; b) Os Aros Oculares só serão comparticipáveis quando adquiridos em conjunto com as Lentes oculares, e desde que estas sejam comparticipáveis; c) Considera-se como vida útil para os Aros e Lentes o prazo de 3 (três) anos, findo o qual estes passam a ser comparticipáveis mesmo que não se verifique a existência de alteração da correcção relativamente à prescrição anterior. Este prazo não se aplica a Lentes de Contacto descartáveis; d) No caso de crianças até aos 16 anos, os Aros e Lentes Oculares poderão ser comparticipáveis sem que se verifique a referida alteração de correcção, desde que na prescrição médica seja justificada a necessidade de troca de óculos em consequência do seu crescimento; e) Não serão nunca consideradas as situações de furto, roubo, extravio ou quebra de óculos ou lentes, excepto quando consequência de acidente garantido pelo contrato, desde que a respectiva participação do acidente seja acompanhada de documento comprovativo das lesões físicas provocadas na Pessoa Segura, elaborado pelo médico ou unidade hospitalar que prestou a assistência.   Prémios Totais por Pessoa Segura  Escalões - Etários Mensal Trimestral Semestral Anual 0 – 25 € 26,44 € 79,32 € 158,64 € 317,27 26 – 40 € 39,38 € 118,13 € 236,26 € 472,52 41 – 50 € 52,32 € 156,95 € 313,89 € 627,78 51 – 65 € 78,75 € 236,26 € 472,51 € 945,02 66 – 75 € 118,13 € 354,38 € 708,76 € 1.417,52  Descontos  4 Pessoas Seguras = 10% 5 Pessoas Seguras = 20% 6 Pessoas Seguras = 25% 7 ou mais Pessoas Seguras = 30%  Exemplo:   Familia com seguintes idades:   Pai – 42 anos:   Mâe – 39 anos   Filhos – 15, 11 e 8 anos  Teremos: 52, 32 € + 39,38 € + 26,44 € + 26,44 € + 26,44 € = 171,02 € - 20% DC = 136,82 € mês               
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 QUADRO DE GARANTIAS E CAPITAIS  
GARANTIAS CAPITAL (EUR)  PRESTAÇÃO CO-PAG. (REDE) FRANQ.  OBSERVAÇÕES Rede Fora da Rede Rede Premium Rede AdvCare  HOSPITALIZAÇÃO  (Condição Especial I) Despesas Hospitalares Honorários Médicos 

 25.000,00    
   100% 100% 

   70% 70% 
 10% Mínimo 250,00  

 10% Mínimo 250,00   Fora da Rede K máximo 7,00 Euro 
 PARTO (Condição Especial I.I.) Normal Interrupção Involuntária da Gravidez Cesariana 

 2.500,00     100% 100% 100% 
   70% 70% 70% 

   0,00 0,00 250,00 
   250,00 250,00 500,00 

  Fora da Rede K máximo 7,00 Euro 
 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATÓRIA (Condição Especial II)  Honorários Médicos de Consultas: • No Consultório • Ao Domicilio • Episódio de Urgência Elementos auxiliares diagnóstico • Análises • Anatomia Patológica • Rx • Ecografias • TAC • Ressonância Magnética  Outros Exames Auxiliares Diagnóstico  Fisioterapia / Terapia da Fala / Cinesiterapia  Outros Tratamentos 

 2.500,00              250,00 

    100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 

    50% 50% 50%  50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

    7,50 n.d. 25,00  20% / 1,50 5,00 5,00 5,00 10,00 15,00 

    15,00 20,00 40,00  20% / 1,50 7,50 7,50 12,50 27,50 65,00  

 50,00   
 Rede e Fora da Rede Franquia anual por Pessoa Segura   

 ESTOMATOLOGIA (Condição Especial III) 
• Tratamentos 
• Exames (RX) 
• Próteses e Ortóteses 

 250,00    100% 100% 50% 
   50% 50% 50% 

   n.d.  
   15,00 

  Rede: Co-pagamento por ato médico 
 MEDICAMENTOS (Condição Especial IV)  250,00  n/a  70%     5,00  Franquia absoluta por receita 
 PRÓTESES E ORTÓTESES (Condição Especial V)    Prótese Oftalmológicas 

• Aros  
• Lentes Oculares 
• Lentes Contacto 

 2.500,00   75,00 100,00 100,00 
 --%  70%     

 REDE DE BEM-ESTAR (Condição Especial VI)  Acesso Ilimitado  Acesso a rede de descontos na aquisição de bens e serviços 
  ASSISTÊNCIA SAÚDE NO DOMICÍLIO (Condição Especial VIII)  Acesso Ilimitado  Serviço de Assistência 
  2ª OPINIÃO MÉDICA INTERNACIONAL (Condição Especial IX)  Acesso Ilimitado  Serviço de Assistência n.d. – não disponivel        
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  NOTAS FINAIS   
• As propostas mencionadas foram efetuadas com dados gerais, não nos regendo em casos específicos, e podem ser aplicados em cerca de 90% dos casos que nos são expostos; 
• As condições aplicadas são exclusivas aos associados comprovados da APFN; 
• Todos os dados pessoais dos nossos clientes são tratados de acordo com o Novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) que entrará em vigor a partir de 25-05-2018; 
• As condições / informações expostas em cada ramo, não vincula qualquer companhia para a subscrição do seguro e nem dispensa a leitura das informações pré-contratuais de cada produto; 
• As condições dispostas, apenas se tornarão efetivas após apresentação de proposta concreta ao potencial cliente, juntamente com as condições pré-contratuais e terão como validade 30 dias, sendo esta última, uma ressalva que também nos é imposta pelas seguradoras; 
• Adicionalmente às condições aqui apresentadas, informamos: 

o O associado que subscreva 1 produto beneficia das condições apresentadas; 
o O associado que subscreva seguro de habitação e automóvel, revertemos a título de donativo para a associação 50% da sua quota anual, ou seja, 17,50 €; 
o O associado que subscreva seguro de habitação, automóvel e outro produto, revertemos a título de donativo para a associação 100% da sua quota anual, ou seja, 35,00 €; 
o No final de cada ano civil, será efetuada uma análise de toda a nossa carteira obtida através deste protocolo e doaremos montante a definir para a APFN de forma a auxiliar no que for necessário para as famílias mais carenciadas. 

• Além dos produtos mencionados descritos no presente protocolo, possuímos um leque variado de outros produtos que poderão ser apresentados para as realidades distintas de cada família.  A TRATASEG LADO A LADO NA SEGURANÇA DAS FAMÍLIAS PORTUGUESAS 


