
Uma parceria de sucesso reconhecido, 
devidamente referenciada no livro “Uma 
Historia das Farmácias” de Carina Ma
chado e Paulo Martins acabado de lançar 
pela ANF e um testemunho dos seus 40 
anos de vida associativa.

Esta é a história de uma relação cons
truída na confiança e na competência 
com protagonistas que construiram com 
os Farmacêuticos as melhores e mais ino
vadoras soluções de seguros que se fize
ram em Portugal.

Esta relação continua com a Luso
Atlântica, a sua corretora especializada 
no universo das Farmácias.

Está em curso a renovação, 
automática, do seu seguro 
multirriscos para 2016.

E, mais uma vez, temos o prazer de 
apresentar uma oferta especial que me‑
lhora significativamente as condições do 
seguro contratado pela sua Farmácia no 

Ramo Multirriscos, com melhorias auto‑
máticas na renovação.

O seguro Multirriscos nasceu da ne
cessidade de prestar auxílio aos associa
dos em casos de excepção (ver livro 
citado, página 130, “De um terramoto 
brotam solidariedades”), e desenvolveu
se, ao longo de três décadas, com base 
na aprendizagem mútua e na partilha de 
experiências. Tornou se num produto 
sólido e imprescindível às Farmácias, 
graças à colaboração dos Farmacêuticos 
e proprietários de Farmácia e à cobertu
ra de riscos muito abrangente e adaptada 
à sua realidade e dia a dia.

O pedido que então nos foi feito foi 
que “se desenvolvesse um produto em se 
conseguisse que todas as Farmácias, esti-
vessem onde estivessem no País, tivessem 
a mesma taxa de prémio e acesso às mes-
mas coberturas”. O seguro Multirriscos 
assim concebido, deixa claro e evidente, 
que se alicerça e fundamenta na vertente 
solidária e nos laços de proximidade e 
forte união que caracterizam a classe.

SEGURO MULTIRRISCOS – 2016
HÁ MAIS DE 30 ANOS A COLABORAR COM AS FARMÁCIAS PORTUGUESAS

r   António Corrêa Figueira, Administrador da Luso-
-Atlântica.

I&D LUSO-ATLÂNTICA

68 Inove Farmácia 2015; 1(6): 68-69farmáciain
ov

e



Cada Farmácia conta hoje com um se
guro feito à sua medida, com diversas 
opções de escolha e com total liberdade 
de decisão para as efectuar, porque o Far
macêutico conhece, melhor que nin
guém, os riscos a que está sujeito a sua 
actividade.

Somos hoje confrontados com o au‑
mento do número de assaltos, com con‑
dições atmosféricas altamente instáveis 
para além de situações imprevisíveis 
como incêndios e a localização de farmá‑
cias em zonas propícias a fenómenos sís‑
micos ou a maior frequência de actos de 
vandalismo.

Seja qual for a vulnerabilidade, o que 
importa é estar prevenido! Com a garan‑
tia de que será devidamente ressarcido.

E a boa notícia é que conseguimos, de 
novo melhorar as condições de cober
tura em vigor para todas as Farmácias e 
reduzir os prémios de risco para 2016, 
contribuindo assim também, como é 
nosso objectivo permanente, para o ful
cral equilíbrio económico e financeiro 
dos nossos segurados e, particularmente, 
das Farmácias.

Com as facilidades de sempre: os pré‑
mios podem, se for esse o seu desejo, ser 
descontados em conta corrente de forma 
automática através de débito directo.

Anuidade de 2016
Melhoria das taxas de 
prémio e novas coberturas

Dando continuidade a permanentes 
reduções que temos conseguido ao longo 
dos anos, foi possível reduzir em 7,5% o 
valor os prémios em todas as cobertu
ras, base e complementares, que podem 
ser por si livremente contratadas.

Mas além disso a cobertura de Seguro 
de Receituário passou a ser oferecida com 
um capital de 100.000 euros mensal por 
Farmácia.

E não ficámos por aqui porque agora o 
Equipamento Electrónico está garantido 
automaticamente com um capital até 
1.000 euros por Farmácia!

A si cabe agora verificar se é suficiente 
no caso da sua Farmácia e aumentá lo se 
for necessário.

Mas oferecemos lhe também, a partir 
de agora, uma nova cobertura a pensar 
nos seus Clientes quando estes estão na 
sua Farmácia e, por último, melhorámos 
diversos capitais seguros em outras co
berturas de que já usufruía!

Se quer saber mais não hesite e contac
tenos. Não deixe de actualizar os capi

tais seguros e as coberturas que escolheu 
para a sua Farmácia. Farmacêutico pre
venido vale por dois!

Luso Atlântica e as Farmácias: uma re‑
lação de confiança

Na Luso ‑Atlântica dispomos de um 
conhecimento ímpar no sector das Far‑
mácias e de um capital de confiança 
construído ao longo de 30 anos, testemu‑
nhado pelos nossos amigos e clientes e 
devidamente reconhecido mesmo pelos 
nossos concorrentes.

O que nos diferencia desde há 30 anos 
dos nossos concorrentes, é o que fazemos 
pelos nossos clientes não só na melhoria 
sistemática das condições dos seguros 
mas, sobretudo, nos momentos críticos 
em que a resposta personalizada e eficaz 
é fundamental para atenuar o dano e a 
incerteza.

E foi assim como é testemunhado no 
livro citado (“Mais poder às Bases”, pá
gina 123) quando várias farmácias do 
baixo Mondego foram atingidas por 
inundações que ocorreram entre Dezem
bro de 2000 e Janeiro de 2001.

A nossa equipa do Departamento de 
Seguros das Farmácias, que bem conhe
ce, (ver em www.letterfarma.pt), esteve 
sempre “por trás do pano” e foi relevan
te no apoio concedido e na garantia do 
pagamento das indemnizações devidas 
às Farmácias ao abrigo dos seguros con
tratados por nosso intermédio, com a 
celeridade e eficácia que se exigia (ver 
Farmácia Portuguesa n.º 128 Março /
Abril 2001).

Momentos, igualmente, dramáticos 
foram as cheias que afligiram o Funchal 
em 20 de Fevereiro de 2010, provocadas 

por uma precipitação elevadíssima con
jugada com a subida do nível do mar, 
gerando inundações catastróficas e der
rocadas impensáveis de leitos de ribeiras, 
ruas e taludes.

Logo no dia 24 desse mesmo mês de 
Fevereiro, a Dra. Eunice do Carmo, nos
sa responsável pela equipa das Farmá
cias, estava no Funchal acompanhando a 
Dra. Maria da Luz Sequeira, vice presi
dente da Direcção da ANF, ajudando e 
apoiando na participação dos sinistros, 
acompanhando os peritos e garantindo a 
celeridade nas indemnizações dos danos 
sofridos pelas Farmácias

No Continente e nas Regiões Autóno‑
mas, em todos os momentos, NÓS DE‑
MOS SEMPRE PROVAS!

O nosso objectivo e missão é, como 
sempre, estar à altura de todos os desafios:

•  desenhando planos e produtos ajus‑
tados às reais necessidades dos Far‑
macêuticos e suas Farmácias

•  procurando proactivamente resultados
•  inovando e antecipando soluções
•  distinguindo realidade da ficção e de 

meras cópias que vão sendo lançadas 
no mercado por outros concorrentes 
e seguradoras que reconhecem em 
nós o pioneirismo, a competência e o 
conhecimento.

Ninguém segura a sua Farmácia 
como nós!
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