CARTÕES DE SAÚDE ACTIVCARE
COBERTURAS

GERAL

DENTAL

25 €

25 €

82 €

54 €

Capital Diário por Internamento Hospitalar (1)
Ambulatório (Consultas, Exames e Tratamentos)
Estomatologia
Prémio anual total (2)
Cobertura Não Incluída

Acesso à Rede, a preços convencionados, ficando o pagamento dos serviços exclusivamente a cargo da Pessoa Segura.

Máximo 40 dias por anuidade de seguro, com período de carência de 90 dias e uma franquia de 7 dias por sinistro. Capital diário de 50€, em caso de internamento em unidade de cuidados intensivos, sujeito ao
mesmo número máximo de dias por anuidade, período de carência e franquia. (2) Ao prémio acresce o custo da apólice. Prémios válidos para subscrições efetuadas até 31/03/2018, sendo que qualquer alteração de
cargas fiscais e parafiscais determinará a correspondente alteração do prémio.
(1)

Exclusões das Coberturas
As coberturas associadas ao Seguro de Saúde Multicare não estão isentas de exclusões. Isto significa que as coberturas anunciadas não são conferidas em todas as circunstâncias. As exclusões aplicáveis constam das
Informações Pré-Contratuais deste produto e podem ser consultadas em qualquer agência da CGD.

Serviço Apoio ao Cliente: 21 794 88 80

multicare.pt
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 € 381 150 000
Serviço Apoio ao Cliente: T. 21 794 88 80 · F. 21 323 78 80 · E. apoiocliente@multicare.pt · Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h às 22h e Sábados das 8h
às 14h · Assistência: todos os dias, 24h/dia · www.multicare.pt
Estes seguros são um produto da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através da CGD, Avenida Joao XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Mediador
de Seguros Ligado, registado na ASF, em 20 de Setembro de 2007, e autorizado a exercer atividade nos Ramos de Seguros de Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia
de Seguros S.A. Os dados do registo estão disponíveis em www.asf.com.pt. A CGD, enquanto mediador, não assume a cobertura dos riscos, nem esta autorizada a receber
prémios nem a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador.
A informação constante deste folheto não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

