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Fomos pioneiros na concepção desta cobertura em 1989. Inovámos 

criando um seguro que não existia no mercado. 

É uma garantia que foi pensada e nasceu quando poucas eram as 

Seguradoras que aceitavam sequer analisar o risco envolvido. 

Desde 2016 foi oferecida automaticamente no seu Seguro de 

Multirriscos, com um capital seguro de 100.000€ por Farmacia e portanto 

sem qualquer custo para si! 

A forma e o conceito do que hoje é a Receita Médica evoluiu e 

chegámos ao Receituário Electrónico. 

Será esta, eventualmente, no futuro a única forma de receita médica e 

esta como antes, representa, no que à comparticipação que a ARS, 

Entidades e Seguradoras devem às Farmácias, um valor financeiro e um 

activo das Farmácias, até ser devidamente paga e recebida por si. 

 

O seguro e a cobertura oferecida teve, também, que evoluir e as 

situações imprevistas que possam ocorrer com o Receituário, 

electrónico ou físico, estão garantidas conforme previsto nas 

Condições Gerais e Particulares aplicáveis mas sempre com excepção 

das seguintes situações, conforme poderá confirmar no seu seguro (o 

nosso ou outro similar): 



 Desaparecimento de parte de receitas de um lote que seja detectado 

após entrega nas Entidades, Associação Nacional das Farmácias ou 

Centro de Conferências do SNS.  

 No caso de extravio postal, se o mesmo não foi registado; 

 Infidelidade do agente transportador; 

 Quando seja possível através do Ministério da Saúde, ou outra forma, 

obter os registos ou dados necessários e/ou suficientes para identificar as 

perdas registadas.  

 Quando não sejam observadas todas as condições previstas na 

legislação vigente e aplicável;  

 Explosão de bombas como consequência, ou não, de hostilidades, 

operações bélicas, guerra civil, insurreição, rebelião ou revolução; 

 Confiscação, requisição, destruição ou outros danos produzidos por 

ordem do Governo ou qualquer outra autoridade instituída; 

 Danos resultantes de: 

erros ou vírus em programas e/ou dados informáticos (conforme 

Cyber Clause) 

deterioração ou desgaste do equipamento informático que 

impossibilite o acesso ou normal funcionamento do software 

informático (conforme Cyber Clause) 

perdas de lucros resultantes da interrupção da actividade 

provocada pela ocorrência das situações acima indicadas. 
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