
Seguros a preços mais reduzidos,
por ser Associado do SINTAP.

Vida
A sua família merece o melhor, independentemente do
que lhe possa acontecer a si ou ao seu cônjuge. Assegure-se
de que o futuro desta se encontra financeiramente garantido.

Consulte o verso para mais infomações.

Multirriscos Habitação
Um seguro  multirriscos  habitação de subscrição simplificada por 
um preço reduzido.

Automóvel

Beneficie de um preço especial e responda às suas exigências de 
segurança específicas optando por um de entre vários planos.

Para uma simulação do seu caso particular, envie-nos um email 
para protocolos@fidelidade.pt.

Empregada Doméstica

Não corra o risco de se tornar responsável pela indemnização por 
acidente com a sua empregada doméstica. 

Responda à obrigatoriedade legal por um custo reduzido.

Respons. Civil Familiar
Garanta  a  indemnização  por  uma  eventual  responsabilidade 
que lhe seja imputada por incidentes originados a terceiros, por si 
ou pelo seu agregado familiar.

Acidentes Pessoais
Uma solução “24 horas” que garante indemnizações, por 
acidentes ocorridos no âmbito profissional ou nos momentos de 
lazer, acumuláveis com as de quaisquer outros seguros, por um 
preço reduzido e com a possibilidade de inclusão do cônjuge.

LEVE PPR

Tendo por base um PPR, este produto possibilita-lhe escolher 
entre duas opções de investimento com um nível de rendimento 
expectável distinto.

Possibilita ainda a adesão a um cartão de crédito com um 
sistema de cash-back – uma percentagem da faturação 
efectuada reverte directamente para o PPR.

PROTOCOLO SINTAP | FIDELIDADE

Opção B
50.000 €

40 €

20 €
-

Fraccionamento

Anual
Semestral

Trimestral

Opção A
25.000 €

20 €

-
-

Opção C
100.000 €

80 €

40 €
20 €

Para mais informações ou para aderir envie-nos um e-mail para
 protocolos@fidelidade.pt

mailto:protocolos@fidelidade.pt
mailto:protocolos@caixaseguros.pt


Vantagens
- Preço bastante reduzido. 

- Capitais dobram ou triplicam em situações de acidente.

- Capital dobra em Invalidez Absoluta e Definitiva por Doença.

Coberturas / Indemnizações
- Morte por Doença: capital seguro

- Morte por Acidente: 2 x capital seguro

- Invalidez Absoluta e Definitiva por Doença ou Acidente: 2 x capital seguro

- Invalidez Total e Permanente por Acidente: 3 x capital seguro

- Subsidio Diário por Internamento Hospitalar por Acidente: 10 € (máximo 90 dias por ano)

Capitais / Prémios Totais Mensais

Condições de Adesão e Permanência

- A sua subscrição possibilita a adesão do cônjuge. 
- Idade limite de permanência: 70 anos.

Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. GCP – Nov. 2013

Para mais informações ou para aderir envie-nos um e-mail para
 protocolos@fidelidade.pt

Até 30 
31 - 40
41 – 50 
51 – 60 
61 –  70

2,88 €
3,06 €
4,08 €
6,93 €
13,78 €

IDADE

7,73 €
8,26 €
11,33 €
19,86 €
40,43 €

15,01 €
16,07 €
22,20 €
39,26 €
80,41 €

24,71 €
26,47 €
36,69 €
65,13 €
133,70 €

5.000 € 15.000 € 30.000 € 50.000 €

VIDA


