
Luso-Atlântica, o Parceiro  
que se preocupa com a  

Sua Saúde e a da Sua Família
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O Seguro de Saúde adquiriu ao longo dos tempos uma importância crescente no 
apoio aos cuidados de Saúde da Comunidade Farmacêutica, seus agregados familia-
res, colaboradores e famílias.

Permite uma celeridade no acesso aos serviços de cuidados de Saúde e garante 
uma disponibilidade financeira à pessoa segura até ao limite do capital contratado, 
contribuindo assim para o tratamento imediato de problemas de saúde e garantia 
do seu bem-estar.

Porque cuidar da Saúde é essencial, reforçamos permanentemente o nosso com-
promisso em negociar as melhores condições para enriquecer a oferta aos nossos 
Clientes.

Confiança, qualidade, credibilidade, percepção e interpretação das necessi-
dades dos nossos Clientes, são estes os valores com que actuamos e procuramos o 
melhor para Si e para a Sua família! 
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CARACTERÍSTICAS, VANTAGENS E BENEFÍCIOS

CONDIÇÕES PARA ADESÃO

O Seguro de Saúde que gerimos e negociámos para a Classe Farma-
cêutica, permite uma grande flexibilidade na contratação, com duas 
opções de planos e garantias, assegurando a cobertura nacional e 
internacional que precisa para proteger a sua Saúde.

As opções disponíveis contemplam um conjunto de garantias cria-
das a pensar nas diferentes necessidades dos nossos Clientes, como 
sejam:

›› Assistência Clínica em Regime de Hospitalização

›› Parto, Cesariana e Interrupção Involuntária da Gravidez

›› Assistência Clínica em Regime Ambulatório

›› Estomatologia

›› Extensão ao Estrangeiro

›› Assistência Clínica em Viagem

É uma apólice mista:

›› com prestações directas, disponibilizando-lhe uma rede de 
prestadores clínicos e um vasto leque de parceiros, permitindo-lhe 
o acesso a serviços de cuidados de saúde e de bem-estar a preços 
preferenciais;

›› com prestações em reembolso, permitindo-lhe uma liberdade 
total na escolha dos prestadores clínicos que melhor lhe convier.

Podem aderir todos os Farmacêuticos, Colaboradores de Farmácias e/
ou Laboratórios, Associados da Ordem dos Farmacêuticos, do MONAF 
e Farmácias associadas da Associação Nacional das Farmácias ou ou-
tras entidades similares e ligadas a estas.

Também podem aderir ao Seguro os membros do agregado familiar 
da pessoa segura.

A adesão é feita mediante preenchimento da Proposta de Ade-
são Individual, no caso de adesões de pessoas particulares (indi-
víduos).

No caso de Pessoa Colectiva deverá ser preenchida a respectiva Pro-
posta PME e Boletim de Adesão.

Em ambas as situações a documentação deve ser enviada para os 
nossos serviços, conjuntamente com a autorização para cobrança do 
prémio de seguro por débito bancário – SEPA (da Seguradora ou 
da Luso-Atlântica, consoante se trate de Pessoa Individual ou 
Colectiva).

O recurso à Rede de Prestadores permite uma mais-valia que se traduz numa economia de custos, uma vez que o 
valor dos actos médicos praticados é mais baixo.

A todos os aderentes é atribuído um Cartão pessoal de identificação intransmissível, por forma a beneficiarem dos 
serviços e acordos convencionados com o prestador.
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IDADE DE SUBSCRIÇÃO E PERMANÊNCIA

PERÍODOS DE CARÊNCIA

ÂMBITO TERRITORIAL

A idade limite para adesão ao Seguro de Saúde são os 65 anos.

Caso a adesão da pessoa segura seja efectuada até aos 55 anos, não 
haverá idade limite de permanência.

Nas adesões entre os 56 e até aos 65 anos, a idade limite de per-
manência são os 75 anos.

Quando os filhos atingirem a idade limite enquanto dependentes 
não deixam de beneficiar do seguro, passando a ser considerados 
titulares e enquadrados no respectivo escalão etário.

Considera-se período de carência o espaço temporal entre a data 
de início do Seguro e a data em que as coberturas podem ser ac-
cionadas.

Os períodos de carência aplicáveis para adesões novas são os se-
guintes:

Assistência Hospitalar: 90 dias, salvo para determinadas cirurgias 
conforme situações expressas nas Condições Pré-Contratuais.

Em caso de acidente ou doença súbita que implique tratamento 
hospitalar urgente não são aplicáveis períodos de carência.

Assistência Ambulatória: 60 dias

Estomatologia: 60 dias

Parto: 365 dias

As presentes condições têm validade para os cuidados de Saúde 
prestados em Portugal e no Estrangeiro.

A pessoa segura tem acesso à Assistência Médica no estrangeiro, de 
acordo com as garantias subscritas, sendo estas despesas indemni-
zadas em Regime de Reembolso.

Para as pessoas seguras, transferidas de outros Seguros de Saúde em vigor à data da sua transferência para nova 
apólice, não serão aplicados períodos de carência para as mesmas coberturas subscritas e até aos capitais em vigor 
no seguro anterior.

Não haverá período de carência na inclusão de recém-nascidos desde o seu nascimento, desde que um dos proge-
nitores já esteja incluído na apólice e tenha sido comunicada por escrito a intenção da sua inclusão no seguro até 
ao 6º mês de gravidez. 

A adesão definitiva deverá ser efectuada até trinta dias após a data de nascimento.
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DURAÇAO, RENOVAÇÃO E DENÚNCIA DO CONTRATO

TERMO DAS GARANTIAS

A apólice tem a duração de um ano e seguintes, sendo renovada 
automaticamente e sucessivamente, por períodos iguais, no final de 
cada anuidade excepto se qualquer das partes denunciar o contrato 
com um pré-aviso de, no mínimo, 30 dias relativamente à data da 
renovação.

As pessoas seguras deixam de estar ao abrigo das garantias da apó-
lice no caso de:

›› Denúncia do contrato

››  Na data em que a pessoa Segura deixe de prestar serviço ao 
Tomador do Seguro 

›› Falecimento do Tomador do Seguro  

››  Aos 75 anos, quando a pessoa segura aderiu após os 55 anos

Nestes casos, e caso seja do interesse da pessoa segura continuar 
com Seguro de Saúde, basta entrar em contacto com os nossos 
serviços e apresentaremos as melhores soluções para continuidade 
do risco. 

COBERTURAS E GARANTIAS 

O contrato garante à Pessoa Segura, em caso de sinistro, um con-
junto de coberturas no âmbito dos Cuidados de Saúde, integrando 
Prestações na Rede e/ou Prestações por Reembolso.

COBERTURAS
OPÇÃO I

(GARANTIA A)
OPÇÃO II

(GARANTIA A+B)

Assistência Hospitalar
(Valor máximo de K autorizado: 6,75€)

60.000€ 60.000€

Assistência Ambulatória  
(Máximo reembolsável por consulta)

- 1.000€
60€

Parto, cesariana e/ou interrupção involuntária da gravidez - 2.000€

Estomatologia - 250€

Extensão ao estrangeiro Sim Sim

Assistência clínica em viagem Sim Sim
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FRANQUIAS E COMPARTICIPAÇÃO

A Franquia corresponde ao valor e/ou co-pagamento a cargo da 
Pessoa Segura em caso de sinistro, ou seja, quando utiliza as garan-
tias da apólice.

No presente contrato as Franquias são anuais e partilhadas em Rede 
e Reembolso.

A comparticipação das despesas, ou seja, o valor a pagar pela Segu-
radora quer dentro quer fora da sua Rede de Serviços, assim como a 
Franquia, varia consoante a idade da pessoa segura, na Assistência 
em Regime de Hospitalização.

Assistência em Regime de Hospitalização

ESCALÃO ETÁRIO FRANQUIA ANUAL
COMPARTICIPAÇÃO

EM REDE FORA DA REDE

Até 65 anos 500€ 90% 80%

De 66 a 75 anos 1.250€ 80% 70%

Depois dos 75 anos 1.900€ 75% 70%

Nas restantes coberturas a Franquia é invariável em função da idade:

›› Assistência em Regime Ambulatório: 60€/anuidade

›› Estomatologia: 35€/anuidade

›› Parto: 100€/anuidade

PRÉMIOS TOTAIS ANUAIS POR PESSOA SEGURA 

Considerando as diferentes coberturas que a pessoa segura pode 
subscrever, o prémio total é, de acordo com a Opção pretendida, o 
abaixo indicado.

A Opção escolhida aplica-se a todos os elementos do Agregado Fa-
miliar da pessoa segura, caso sejam também incluídos na apólice.

ESCALÃO ETÁRIO
OPÇÃO I

(GARANTIA A)
OPÇÃO II

(GARANTIA A+B)

Até 20 anos 95€ 240€

Dos 21 aos 34 anos 105€ 260€

Dos 35 aos 44 anos 115€ 285€

Dos 45 aos 65 anos 120€ 290€

Dos 66 aos 75 anos    277,50€ 555€

Mais de 75 anos 365€ 730€
Prémio total anual por pessoa, já com os encargos legais incluídos, actualmente de 5% de Imposto de Selo e 2,5% de INEM.
Acresce a estes valores e no primeiro recibo, custos de emissão da apólice, na ordem dos 5,38€ por apólice.
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COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS 

Utilizando os Prestadores da Rede, a pessoa segura suporta o valor 
de um co-pagamento, após dedução da franquia anual, por cada 
acto médico realizado.

O valor pago poderá, nalguns casos e nos termos da Lei que estiver 
em vigor, ser eventualmente deduzido em sede de IRS.

Nas despesas médicas efectuadas sem recurso a Prestadores da 
Rede, a comparticipação é efectuada em regime de reembolso em 
80% do seu valor, depois de deduzida a franquia contratual, me-
diante crédito na conta Bancária indicada pela Pessoa Segura.

No caso de ser usado o Regime de Reembolso será necessário o Aderente remeter, para os nossos serviços ou 
da Seguradora, o original da despesa médica e respectiva prescrição (quando se trate de exames auxiliares de 
Diagnóstico e/ou tratamentos). 

Nos recibos relativos a consultas é imprescindível a indicação da especialidade médica exercida. O valor máximo 
reembolsável por consulta é de 60€.

As despesas médicas só poderão ser comparticipadas se estiverem devidamente identificadas com o nome da Pes-
soa Segura, código de cliente e o NIB para o qual se pretende que o valor seja creditado.

O pedido de Reembolso deverá ser efectuado até um prazo máximo de 120 dias, após a data de realização da 
despesa médica.

Sugerimos que sejam efectuadas fotocópias das despesas para o caso de extravio postal.

Para complemento destas informações requer-se a leitura das Informações 
Pré-Contratuais e Contratuais legalmente exigíveis e disponíveis em

www.letterfarma.pt.  

EM CASO DE DÚVIDA CONTACTAR:
Andreia Faria, André Tavares, Belmira Gama,

Diogo Cunha ou Eunice do Carmo

Telefone: 211 149 280/1 / 2 / 4 / 5 
Fax: 211 149 249   

Email: farmaseguros@lusoatlantica.pt
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Ao longo de 30 anos, a Luso-Atlântica tem sido um parceiro dedicado dos Farmacêuticos, seus 
colaboradores e familiares, na construção e desenvolvimento do Seu Seguro de Saúde.

A SOLIDEZ DESTA RELAÇÃO DE 3 DÉCADAS RESULTA DO RESPEITO MÚTUO CONSTRUÍDO NO 
BINÓMIO NECESSIDADE/RESPOSTA QUE OS FARMACÊUTICOS E A LUSO-ATLÂNTICA ESTABE-
LECERAM PARA GARANTIR AS MELHORES SOLUÇÕES DE SEGUROS PARA O SECTOR:
›› Excelente relação entre prémios, coberturas e capitais garantidos

›› Elevada qualidade e nível de serviço

››  Apoio na utilização do Seguro com total transparência e informação completa sobre exclusões e 
limites para não defraudar as suas necessidades quando é preciso

››  Capitais garantidos em Assistência Ambulatória e Assistência Hospitalar, definidos para níveis 
que a experiência aponta como sendo mais do que suficientes para a quase totalidade dos casos 
graves com que nos deparámos ao longo destes 30 anos, em milhares de casos de utilização 
do Seguro

››  Cobertura internacional diferente e melhor que as habitualmente disponíveis no mercado e que 
garante, sem autorização prévia e sem limitações de unidade hospitalar ou clínicas, a utilização 
do Seguro contratado em qualquer País do Mundo nas condições acordadas

NUM MOMENTO EM QUE O ACESSO AO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE É PROGRESSIVA-
MENTE MAIS DIFÍCIL, TORNA-SE MAIS IMPORTANTE GARANTIR CUIDADOS DE SAÚDE QUE 
RESPONDAM AOS IMPREVISTOS, NO TEMPO CERTO E COM QUALIDADE.

É fundamental tomar decisões acertadas, ponderadas, de médio e longo prazo, criando relações de 
fidelidade e permanência, apoiada em parceiros experientes, profissionais e credíveis, os quais são 
um factor diferenciador e de peso no momento em que se tem que recorrer ao Seguro de Saúde.

A Luso-Atlântica, está cá para o servir  
e a Multicare garante-lhe a confiança e 

certeza de um Seguro  
que foi feito à sua medida.

Rua Silva e Albuquerque, nº 17-A • 1700-360 LISBOA • Tel.: 211 149 280/1/2/4/5 • Fax: 211 149 249
farmaseguros@lusoatlantica.pt

Capital Social: 50.000 Euros • Pessoa Colectiva e Registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa nº 502 358 416
Inscrito como Corretor de Seguros nº 607178112 (em 27/1/2007) e Mediador de Resseguro nº 809312578/3 (em 15/10/2009)  

Ramo Vida e Não Vida (ver www.asf.com.pt)
  Informações legais e regulamentares disponíveis em www.lusoatlantica.pt

MARCA RECONHECIDA  
PELA QUALIDADE
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