
Em 1987 antecipámos 
o futuro

Em 1987 a necessidade de minorar o 
efeito da insufi ciência das estruturas que 
a nível publico pudessem dar provimen-
to à Assistência Médica e Hospitalar que 
os Farmacêuticos, seus agregados fami-
liares e seus colaboradores e famílias 
respectivas tinham, justifi cou a criação 
e divulgação de um Seguro de Saúde.

Com o Monaf, nos primórdios 
dos seguros de saúde 

O Monaf, Montepio Nacional da 
Farmácia, A.S.M., foi accionista e fun-
dador da Companhia de Seguros Oci-
dental S.A., que veio a lançar a marca 
e rede Médis, hoje uma seguradora 
especializada e foi assim que em 23 de 
Julho de 1987 ficou terminado o acor-
do que permitiu lançar o Seguro de 
Saúde para todos os seus associados e 
familiares.

Garantia-se um capital para a cober-
tura de Assistência Hospitalar com Des-
pesas de Internamento e Intervenção 
Cirúrgica até 850.000$00 (oitocentos e 
cinquenta mil escudos) que hoje seriam 
perto de 42.000 euros e uma comparti-
cipação nas despesas efectuadas de 85%; 
a idade limite de permanência na apóli-
ce era de 70 anos – um avanço já face ao 

que à época era praticado – mas previa-
-se já que, logo que a dimensão do grupo 
seguro o permitisse, iríamos garantir a 
manutenção vitalícia das pessoas segu-
ras na apólice.

Um seguro inovador, capaz 
de se redesenhar em função 
das novas necessidades

Em 1 de Outubro de 1987 iniciou-se 
a primeira anuidade e passados que 

estão 30 anos o seguro evoluiu, ino-
vou, modernizou-se adaptando-se 
para fazer face às necessidades e soli-
citações que foram sendo feitas pelas 
pessoas seguras, redesenhando-se as 
coberturas, eliminando-se exclusões, 
franquias, co-pagamentos, alargando 
o âmbito geográfico em função das ca-
pacidades próprias das seguradoras e 
do mercado para se ir ao encontro do 
pretendido.

Para todos os que aderem ao seguro  
antes dos 55 anos a apólice é vitalícia 
e foi-se alargando progressivamente a 
possibilidade de se aderir ao seguro na 
classe Farmacêutica. Logo em 12 de 
Agosto de 1987 – a tempo ainda de 
poderem aderir na primeira anuidade 
em que esteve em vigor – se divulgou 
na ANF a possibilidade de aderirem 
os proprietários de farmácia, seus co-
laboradores e agregados familiares 
com a possibilidade de enquadramen-
to fiscal dos custos em sede de IRC da 
Farmácia.

Em 1995 já todos os membros da Or-
dem dos Farmacêuticos tinham igual-
mente acesso á sua subscrição que foi 
posteriormente estendida a todos os 
colaboradores dos Laboratórios de Aná-
lises Clinicas e seus agregados familia-
res, situação que hoje se mantêm e é 
divulgada na ROF.

SEGURO SAÚDE PARA FARMACÊUTICOS, 
COLABORADORES E FAMILIARES
NINGUÉM SEGURA A SUA SAÚDE COMO NÓS!

I&D LUSOATLÂNTICA

Num momento em que o acesso ao Serviço Nacional de Saúde é progressivamente mais difícil, torna-se ainda mais 
importante garantir cuidados de saúde que respondam aos imprevistos no tempo certo e com qualidade.

Ao longo de 30 anos, a Luso-Atlântica tem sido o parceiro dedicado dos Farmacêuticos, seus colaboradores e 
familiares, na construção e desenvolvimento do seu Seguro de Saúde de elevada qualidade com excelente relação entre 
prémios, coberturas e capitais garantidos. 

Neste ano de 2015, partilhamos consigo as melhores novidades para a nova anuidade de um Seguro de Saúde:

• baixámos prémios e franquias
• personalizámos  e individualizámos as apólices 
•  maior comodidade de pagamento do prémio

– possibilidade de pagamento fraccionado 
– cobrança por débito directo
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Em 2015 seguramos 
ainda melhor a sua saúde 
e o seu futuro

Hoje, em 2015, mais de 5.500 pessoas 
aderiram já a um seguro de elevadíssi-
ma qualidade e excelente relação pré-
mios/coberturas/capitais garantidos, 
testado ao longo de 30 anos por milha-
res de pessoas que a ele tiverem que re-
correr por doença.

Farmacêuticos, seus colaboradores e 
familiares, contam com o apoio inexce-
dível de uma equipa de profi ssionais, 
altamente especializados da Luso-
-Atlântica, a quem recorrem sempre 
que precisam de apoio e conselho avisa-
do para garantir que tudo corre pelo 
melhor quando o seguro é utilizado. 

O que nos diferencia é a experiência, 
o conhecimento e a dedicação aos nos-
sos clientes, estando sempre disponí-
veis quando surgem problemas e 
dúvidas.

Personalizámos  as apólices 
por Farmácia

Na próxima anuidade que se inicia a 
1 de Outubro a adesão faz-se por recur-
so a apólices individuais novas – por 
Farmácia, Laboratório ou Particulares 
– com uma oferta de condições forte-
mente melhoradas para a grande maio-
ria dos aderentes conforme comunicação 
personalizada e completa feita a cada 
um deles. 

Disponibilizamos planos à medida 
das suas necessidades

O seguro garante um capital de 60.000 
euros para Internamento Hospitalar 
quer em Portugal quer no Estrangeiro 
com total e integral liberdade de escolha do 
prestador do serviço e ou serviços clínicos, 
com a inequívoca vantagem de, se utilizada 
a Rede Multicare, apenas se ter que pagar 
o co-pagamento e franquia anual em vigor, 
reduzindo signifi cativamente o esforço fi -
nanceiro da pessoa segura.

Em Assistência Ambulatória, que in-
clui os exames auxiliares de diagnóstico e 
a fi sioterapia (em resultado de acidente ou 
pós-operatório), o capital anual é de 1.000 
euros, valor que se tem comprovadamen-
te verifi cado ser mais do que sufi ciente 
para quase 99% das pessoas seguras que 
recorreram a esta cobertura no passado.

Maior comodidade de pagamento 
do prémio – possibilidade 
de pagamento fracionado 
e cobrança por débito directo

Este ano o pagamento será efectuado por 
débito directo (SEPA) o que permitiu inovar 
e ir ao encontro dos pedidos que vinham 
sendo efectuados no passado de fraccionar 
o pagamento do prémio de seguro anual.

A emissão de novos cartões individuais 
para vigorar de 1 de Outubro em diante será 
processada logo que seja expressamente 
confi rmada a adesão e as eventuais inclu-

sões de novos membros dos agregados fa-
miliares e/ou colaboradores e suas famílias, 
assim como as exclusões que, pelos mais 
diversos motivos, se pretendem efectuar.

O Seguro de Saúde que propomos é 
garantido e fi nanciado por uma segura-
dora que disponibiliza um capital para 
serem efectuadas as despesas cobertas 
pelas apólices, ao contrário de Planos de 
Saúde ou Cartões de Saúde que, em qua-
se 100% dos casos analisados, mais não 
são que meros “cartões de desconto” que 
direccionam clientes para os prestadores 
seleccionados nas suas redes. 

Garantir a possibilidade de escolha dos 
médicos, serviços e instituições, num 
momento em que, por doença ou por 
prevenção se exige competência, qualida-
de e conforto, é o privilégio maior que a 
Luso-Atlântica se orgulha de disponibili-
zar a todos os Farmacêuticos, seus cola-
boradores e suas famílias, subscritores 
deste Seguro de Saúde.

NINGUÉM SEGURA A SUA SAÚDE 
COMO NÓS!

Tel.: 211 149 280/1/2/4/5
Fax: 211 149 249
farmaseguros@lusoatlantica.pt
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