
SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO 
PENSADAS PARA SI.

PARA A PROTEÇÃO 
DA SUA FAMÍLIA E DOS SEUS BENS

Saúde
Encontre na Multicare o que a sua saúde procura.
O seguro de saúde CPAS | Fidelidade é um seguro concebido 
especificamente para os beneficiários da CPAS, disponibilizando- 
-lhe soluções de saúde para que tenha a proteção e os cuidados que 
melhor se adequam às suas necessidades.

Escolha a opção de saúde mais adequada para si e para a sua família 
e aceda a soluções que lhe garantem:

 Comparticipações de 100% em Internamento Hospitalar e Parto;
 Capital de internamento ilimitado na cobertura de Extensão ao 
Estrangeiro;

 Cobertura de Doenças Graves;
 Serviço de apoio ao cliente 24 horas por dia; 
 Tempos reduzidos de espera na marcação de consultas, 
internamentos e reembolsos;

 A maior rede médica privada de cuidados de saúde.

Automóvel
Conduza seguro na estrada e na vida.
O seguro Fidelidade Automóvel disponibiliza-lhe vários planos com 
diferentes níveis de garantias para que possa escolher o que mais se 
adequa às suas necessidades. 

Todos os planos permitem a inclusão da Proteção Vital do Condutor, 
uma inovadora cobertura que protege o condutor em caso de um 
acidente com consequências graves e que lhe disponibiliza todo o 
apoio necessário, desde o primeiro momento.

Casa
Deixe as suas preocupações fora de casa.
Por saber a importância que a sua casa e os seus bens têm para si, 
o seguro Fidelidade Casa tem 3 planos à sua escolha  para poder
segurar as paredes e/ou o recheio da sua casa de uma forma simples. 
Todos os planos incluem Assistência ao Lar, disponível 24horas/dia, 
para o ajudar na resolução de imprevistos.

NO DESEMPENHO 
DA SUA ATIVIDADE

Responsabilidade Civil
Advogados
Sinta-se protegido no exercício da sua profissão.
Esta solução garante o pagamento de indemnizações que possam 
ser exigidas, a título de Responsabilidade Civil Profissional, por erros 
ou omissões cometidos no exercício da profissão de Advogado. 
Funciona em complemento da apólice fechada da Ordem dos 
Advogados e só será acionada em excesso do limite de indemnização 
desta apólice, não eliminando a franquia da mesma.

Acidentes de Trabalho
Trabalhador Independente
Proteção para quem trabalha por conta própria.
O seguro Fidelidade Acidentes Trabalho - Trabalhador Independente é 
um seguro obrigatório e destina-se a quem exerce uma atividade por 
conta própria (mesmo que trabalhe também por conta de outrem).  

Por ser advogado ou solicitador beneficia de condições 
especiais nos seguros Fidelidade.

CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS
E SOLICITADORES



SEGURO DE SAÚDE
PLANOS CPAS

(1) São aplicadas franquias por sinistro nas coberturas Internamento Hospitalar e Parto, de €375 e €250 respetivamente mas reembolsadas posteriormente pela CPAS. (2) Valor máximo 
de comparticipação por consulta: €35. Permite o acesso à rede Multicare a preços mais vantajosos, ficando o pagamento dos serviços a cargo da Pessoa Segura, com possibilidade 
de posterior apresentação para reembolso. (3) Sem Comparticipação Prévia / com Comparticipação Prévia - apenas para medicamentos cujo custo unitário seja superior a €5.  
(4) Estas coberturas não podem ser subscritas em simultâneo. (5) Com sub-capitais de 3.000€ para Despesas com Viagem de Avião, 4.000€ para Despesas com Estadia e 10.000€ para Repatriamento.

A passagem para um Plano Sénior, a partir dos 70 anos, implica a adesão a uma das opções dos Planos CPAS ou CPAS Rede até aos 64 anos.

(1) É aplicada franquia por sinistro na cobertura Internamento Hospitalar de €375 mas reembolsada posteriormente pela CPAS
(2) Valor máximo de comparticipação por consulta: €50. Permite o acesso à rede Multicare a preços mais vantajosos, ficando o pagamento dos serviços a cargo da Pessoa Segura, com possibilidade 
de posterior apresentação para reembolso.

PLANOS CPAS REDE

(1) Franquia de 10% por sinistro, mínimo 250€ e máximo 500€. (2) Valor máximo de K: 6,75€ (3) Franquia anual de 30€. (4) A seu cargo – Consultas: Consultório 15€; Domicilio 25€; Atend. Perman. 40€; 
Exames: Anat.Patol. 7,5€; Anál.Clin.10% min 1,5€; Ecogr. 12,5€; Resson.Magnét. 65€; RX 7,5€; TAC 27,5€; Medicina Nuclear 12,5€; outros 10%.(5) Franquia de 2,5€ p/ ato. (6) Garante o pagamento do 
prémio, no máximo 6 meses, por desemprego involuntário, internamento hospitalar, morte e invalidez absoluta e definitiva. (7) Estas coberturas não podem ser subscritas em simultâneo. (8) Com sub-
-capitais de 3.000€ para Despesas com Viagem de Avião, 4.000€ para Despesas com Estadia e 10.000€ para Repatriamento.

Para mais informações contacte
Linha de apoio ao cliente Fidelidade 808 29 39 49 ou envie e-mail paraprotocolos@fidelidade.pt

Exclusões das Coberturas
As coberturas associadas a estes seguros não estão isentas de exclusões, pelo que não são conferidas em todas as circunstâncias. As exclusões aplicáveis constam das Informações Pré-
Contratuais destes produtos.
Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.  - NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa     Sede: Largo do Calhariz, 30, 1249-001 Lisboa - Portugal     Capital Social € 457 380 000 · 
www.fidelidade.pt · Linha de Apoio ao Cliente: T. 808 29 39 49 • E. apoiocliente@fidelidade.pt • Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h às 23h e Sábados das 8h às 20h.

COBERTURAS
CAPITAIS COMPARTICIPAÇÕES PERÍODOS 

CARÊNCIAOpção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4 Rede Reembolso
Internamento Hospitalar (1) 32.500 € 22.500 € 17.500 € 12.500 € 90% 70% 90
Parto (1)

Parto Normal
Cesariana
Interrupção Involuntária Gravidez

1.300 €
2.100 €
800 €

- - - 70% 70% 300

Ambulatório (2) 3.000 € 2.000 € 1.000 € - - 50% 60
Medicamentos 500 € 500 € 500 € - - 70% / 40% (3) 60
Estomatologia 500 € 500 € - - - 50% 60
Próteses e Ortóteses

Ortóteses Oftalmológicas
5.000 €
250 €

5.000 €
250 €

- - - 70% 60

Medicina Online - 100% - -

OPCIONAIS
Extensão ao Estrangeiro (4) Ilimitado Ilimitado 100% - 90
Doenças Graves (4) 1.000.000 € (5) - 100% - 180

COBERTURAS
CAPITAIS COMPARTICIPAÇÕES PERÍODOS 

CARÊNCIAOpção 1A Opção 2A Rede Reembolso
Internamento Hospitalar

Cirurgia Ambulatório
Ambiente Hospitalar

37.500 €

1.500 €

37.500 €

1.500 €

100% (1) 40% (2) 90

Parto
Parto Normal
Cesariana
Interrupção Involuntária Gravidez

2.000 €
1.500 €
2.000 €
1.000 €

- 100% (1) 40% (2) 300

Ambulatório (3)

Fisioterapia
Taxas Moderadoras

2.500 €
500 €

2.500 €
500 €

90% (4) 40%

100%

60

Medicamentos 200 € 200 € 100% 60% (5) 60
Medicina Online - -
Proteção pagamento de prémios (6) 30

OPCIONAIS
Extensão ao Estrangeiro (7) Ilimitado 100% - 90
Doenças Graves (7) 1.000.000 € (5) 100% - 180

COBERTURAS
BASE

CAPITAIS COMPARTICIPAÇÕES
Opção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4 Rede Reembolso

Internamento Hospitalar 32.500 € 22.500 € 17.500 € 12.500 € 70% 70%
Ambulatório 3.000 € 2.000 € 1.000 € - - 50%
Medicina Online 100% -
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