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De: Farmaseguros  

Enviada: quarta-feira, 12 de Novembro de 2014 15:09 
Assunto: Esclarecimento - Luso Atlantica - Segurar o Futuro sem riscos desnecessários. 

 

Exmo(ª) Senhor(ª) 
 
As dezenas de telefonemas ontem e hoje recebidos de Associados da ANF que, 
surpreendidos pelo pedido de “Mandato para negociação de seguros” pediram o 
nosso apoio para entenderem o seu sentido e alcance, justificam a elaboração de 
um apontamento, que anexamos, pretendemos possa permitir ajudar e esclarecer as 
opções que se vos colocam. 
 
A experiência, competência, responsabilidade e o sincero respeito reciproco são 
valores essenciais no relacionamento das instituições e das pessoas. 
 
E, absolutamente, indispensáveis quando falamos de Seguros! 
 
Num momento de enorme instabilidade económica, financeira e social, que afecta muito 
especialmente o setor da Saúde, segurar o futuro não pode ser feito senão com a 
maior cautela, prudência e os apoios mais experientes e de competência firmada.  
 
A Luso Atlântica, como sempre fez ao longo de todo o tempo em que tem gerido, os 
seus seguros, assume a sua responsabilidade de, numa filosofia de continuidade, ser o 
parceiro seguro das Farmácias, dos seus colaboradores e respectivos agregados 
familiares. 
 
Somos o seu actual corretor – até há bem pouco tempo o “Departamento de Seguros 
da ANF” que bem conhecem – o seu consultor e um Amigo com provas dadas ao 
longo de 30 anos, na defesa dos seus interesses, com seriedade, respeitando a sua 
liberdade de escolha e garantindo-lhe sigilo e reserva em todas as suas decisões e 
dados e informações que nos são fornecidas. 
 
Contamos consigo e estamos ao seu dispor para o que entender por bem esclarecer ou 
necessitar. 
 
Com os meus melhores cumprimentos, subscrevo-me 
 
 

 

Eunice do Carmo Bastos 
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