Conta Caixazul
Condições de atribuição de voucher para acesso a 5 consultas de nutrição a preços
vantajosos na subscrição do Seguro Multirriscos Habitação - Pack Recheio.

Voucher de 5 consultas de nutrição a preços especiais
Os clientes de uma Conta Caixazul que subscrevam o Seguro Multirriscos Habitação - Pack
Recheio1 beneficiam de preços vantajosos para 5 consultas de nutrição num dos Hospitais dos
Lusíadas abaixo indicados, mediante a apresentação de vouchers que a Caixa lhe disponibilizará.
A atribuição do voucher será efetuada pela Agência da Caixa, aquando da subscrição do seguro,
tendo o prazo de validade de um ano, a contar da data de emissão da apólice.
Cada consulta terá o preço especial de 35€, na qual será prestado ao cliente todo o
aconselhamento médico necessário que lhe permita conhecer as práticas de alimentação mais
adequadas para um estilo de vida saudável.

Hospitais onde pode utilizar o seu voucher:


Hospital Boavista, Av. Boavista nº 171, Porto, Tel: 226 056 450



Hospital dos Lusíadas, Alto dos Moinhos, Lisboa, Tel: 217 704 040



Hospital Sta Maria de Faro, Largo de Camões nº 11, Faro, Tel: 289 892 040



Hospital S. Gonçalo de Lagos, Av. D. Sebastião, Lagos, Tel: 282 790 700.

Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual
legalmente exigida
______________________________________

Este seguro é um produto da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através
da CGD, Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Agente de Seguros, registado
na ASF, 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.
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