MAIOR PROTEÇÃO
EM CASO
DE ACIDENTE

Acompanhamento
desde o primeiro momento
Poderá contar, desde logo, com a atenção e acompanhamento da Fidelidade, para que tenha o tratamento
adequado e todo o apoio que necessita.

Porque para a Fidelidade o mais
importante são as pessoas,
queremos que os nossos clientes
estejam sempre protegidos
Os acidentes acontecem a qualquer pessoa, em

PRINCIPAIS GARANTIAS
Capital global de 500.000€ por anuidade, por pessoa
segura e por sinistro, com os sublimites contratualmente deﬁnidos
No âmbito da cobertura Despesas Hospitalares,

Adequado às situações graves

Médicas e Medicamentosas, garante, sempre que

Com capitais ajustados a situações graves, disponibiliza

prestadores e o pagamento direto dos serviços

um conjunto de garantias que vão além do pagamento

hospitalares e médicos, para que não tenha que

de uma indeminização ou Reembolso de Despesas de

antecipar o pagamento destas despesas

Tratamento.

possível o encaminhamento para a nossa rede de

Em caso de acidente grave que o impossibilite de

qualquer altura. Acontecem quando menos se

trabalhar, compensa pela perda de rendimentos, em

espera e, por vezes, com consequências sérias, não

forma de renda mensal ou sistema misto de renda e

só para nós, mas também para a nossa família.

capital

Para lhe oferecer uma proteção eﬁcaz e abrangente,
em caso de acidente pessoal, a Fidelidade criou o
Proteção Vital das Pessoas, um seguro inovador no
mercado, que começa onde os outros acabam.

Garante indemnização pela perda de oportunidade,
em caso de Incapacidade Permanente de jovem
Adaptação de veículo, de residência habitual
e/ou de posto de trabalho em caso de incapacidade

Um complemento
aos outros seguros
O Proteção Vital das Pessoas vai complementar a sua
proteção quando não está coberto pelos seguros
obrigatórios como o seguro automóvel e/ou o seguro
de acidentes de trabalho, por exemplo, durante as
suas atividades de tempos livres ou em caso, de um

permanente
Constituição de um seguro de Vida de Capitalização
para assegurar a formação superior dos ﬁlhos
dependentes, em caso de morte da pessoa segura
Apoio psicológico, quando necessário
Acesso à rede médica internacional Best Doctors
para uma segunda opinião médica

acidente doméstico.
Exclusões de coberturas: As coberturas associadas a este
Trata-se de um seguro que lhe disponibiliza o apoio

seguro não estão isentas de exclusões, pelo que não são

médico e ﬁnanceiro necessário em caso de acidente,

conferidas em todas as circunstâncias. As exclusões aplicá-

para que este tenha o menor impacto possível na sua

veis constam da Informação Pré-Contratual respetiva.

vida e na da sua família.

808 29 39 49
ﬁdelidade.pt

UM COMPROMISSO
COM O FUTURO
Mais do que acompanhar o seu caso desde o primeiro
momento, a Fidelidade assume um compromisso
com o seu futuro.

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 www.ﬁdelidade.pt
Linha de Apoio ao Cliente
T. 808 29 39 49 F. 21 323 78 09 E. apoiocliente@ﬁdelidade.pt
Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h30 às 20h
Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual
e contratual legalmente exigida.

Porque sabemos que o pagamento de uma
indemnização pode não ser suﬁciente em caso de
um acidente grave que mude por completo a vida
das pessoas, o Proteção Vital das Pessoas tem

SEGURO
DE ACIDENTES
PESSOAIS

associado o Compromisso WeCare - um projeto
pioneiro que tem o objetivo de apoiar a reabilitação física e a reintegração social, proﬁssional e

ﬁdelidade.pt

familiar de quem sofre um acidente com conse-

PROTEÇÃO VITAL
DAS PESSOAS

quências graves.
Queremos acompanhar de perto quem vê a sua vida
mudar de um dia para o outro, apoiando as pessoas e
as suas famílias, ajudando a criar novos projetos de

Porque a vida é intensa, o Proteção
Vital das Pessoas garante que a
sua vida continua, mesmo que
algo aconteça.

OS SEUS SEGUROS À DISTÂNCIA DE UM CLICK.
Sabe que pode gerir os seus seguros online?
Aceda a ﬁdelidade.pt, registe-se em
myﬁdelidade e tenha acesso aos
seus seguros de forma fácil e rápida
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vida. Para que a vida não pare nunca.

UM SEGURO
QUE COMEÇA
ONDE OS OUTROS
ACABAM

