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Conta Caixa Azul 
Condições de atribuição de voucher na subscrição do Seguro Automóvel Líber 3G 

Os clientes de uma Conta Caixa Azul que subscrevam um Seguro Automóvel Liber 3G1 numa Agência da 
Caixa beneficiam de condições vantajosas, mediante a apresentação de um voucher2 em serviços prestados 
em mais de 70 oficinas recomendadas da Fidelidade, nomeadamente: 

Descontos de 10% nos seguintes serviços: 

� Serviços de manutenção; 
� Reparações de mecânica e eletricidade; 
� Mudança de óleo, verificação de níveis, limpeza e aspiração da viatura, entre outros; 
� Reparações resultantes de colisão.  

Serviços gratuitos na sequência de revisão ou reparação: 

� Diagnóstico preventivo de avarias; 
� Lavagem da viatura. 

Apresentação da viatura para Inspeção Periódica: 

� Serviço de apresentação da sua viatura, após manutenção, ao centro de inspeção periódica obrigatória 
(IPO) 

Viatura de substituição a preços reduzidos: 

� Disponibilização de viatura de substituição, a preços reduzidos, durante os períodos de reparação ou 
revisão superiores a 1 dia. 

Para saber quais as oficinas aderentes, consulte uma Agência da Caixa. 

Esta Informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente 
exigida. 
______________________________________ 
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2 A atribuição do voucher será efetuada pela Agência da Caixa, aquando da subscrição do seguro e terá a
validade de 1 ano.  

Este seguro é um produto da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através 
da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD), Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade 
de Agente de Seguros, registado na ASF sob o n.º 419501357, em 21 de janeiro de 2019, 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 está autorizada a receber prémios 
nem a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador.


