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SOLUÇÕES PROTEÇÃO CAIXA
SEGURO DE VIDA — PROTEÇÃO VITAL 65+

Assumimos um compromisso 
consigo e com a sua familia.
Conheça este seguro de vida, adaptado 
às necessidades dos associados da Casa 
do Professor e seus familiares. 

O Seguro de Vida Proteção Vital 65+ garante, na sua base, a cobertura de Organização, Despesas e Assistên-
cia do Serviço de Funeral, para que esta não seja uma preocupação para si e para a sua família. Opcional-
mente, tem ainda disponível uma cobertura de Assistência que inclui um conjunto de serviços de assistência 
na Saúde, Domiciliária ou em Viagem, para que possa aproveitar a vida sabendo que tem sempre ao seu lado 
os serviços e experiência da Fidelidade para o apoiar.

COBERTURAS
COBERTURA BASE
• Organização, Despesas e Assistência do Serviço de Funeral (1)

Organização e Despesas do Serviço de Funeral

Assistência ao Funeral

Transladação

Apoio Administrativo

Guarda de crianças (menores de 12 anos), deficientes ou incapazes

Apoio psicológico

COBERTURAS FACULTATIVAS
• Adequação do Serviço Fúnebre a Jazigo, Gavetão ou Sepultura Perpétua (1)

• Repatriamento da pessoa segura Falecida, Residente Temporariamente no Estrangeiro (Extensão Transladação)

• Assistência (2)

Assistência na Saúde

Assistência Domiciliária

Assistência a Pessoas em Viagem

(1) Cobertura vitalícia a prémio único.
(2) Cobertura anual, renovável, a prémio fracionado.

UM APOIO PARA A SUA FAMÍLIA OU AMIGOS
Com uma simples chamada para a Linha de Atendimento (+351 214 238 463), o Proteção Vital 65+ garante a 
condução do processo do funeral, desde as formalidades legais até à sua realização. A sua família ou amigos 
não têm que se preocupar com os custos do funeral porque estes estão garantidos pelo Proteção Vital 65+. 
Garante ainda o processo de transladação para que o funeral se possa realizar em zona diferente da residência 
da pessoa segura. Se a morte ocorrer fora de Portugal, o Proteção Vital 65+ garante as despesas necessárias 
para o respetivo repatriamento, de modo a que o funeral se realize em Portugal, bem como a deslocação e 
estadia de um acompanhante, quando necessário. Este serviço está disponível 24 horas por dia.



UMA SOLUÇÃO PARA CUIDAR DE SI
A pensar no seu dia-a-dia e nas suas necessidades correntes, o Proteção Vital 65+, coberturas facultativas 
como serviços de assistência relacionadas com a saúde, lar e viagem, para lhe proporcionar uma maior qual-
idade de vida.

ASSISTÊNCIA NA SAÚDE

Capital Diário por Internamento Hospitalar

• Capital diário de 25€ em caso de internamento.
• Capital diário de 50€ se, o internamento ocorrer numa unidade de cuidados intensivos.
• Durante um período máximo de 40 dias por ano 
• Franquia de 7 dias por sinistro.

Consultas
6 consultas por ano, em consultório de prestadores da Rede Multicare, com um copagamento de 15€ por 
consulta. Esgotado o número de consultas, poderá usufruir do acesso à rede Multicare, suportando o custo da 
consulta a preços convencionados.

Acesso à Rede de Ambulatório, Estomatologia, Óticas e Terapêuticas Não Convencionais
Acesso à Rede Multicare beneficiando de preços convencionados.
A lista de prestadores da Rede Multicare está disponível para consulta em www.multicare.pt.

Acesso à Rede em Centros Residenciais para a Terceira Idade
Acesso a preços convencionados, à Rede em Centros Residenciais para a Terceira Idade a preços convencio-
nados.

Medicina Online
A cobertura Medicina Online, disponibiliza um conjunto de serviços, sem qualquer custo adicional e para usar 
sempre que necessitar. Pode ter uma consulta com um médico de Medicina Geral e Familiar, por telefone/ 
e-mail (24 horas por dia, 365 dias por ano) ou videochamada (dias úteis das 9h às 21h). Tem, também, um 
Médico Assistente Online, Consultas de especialidade, consultas de Psicologia, e um Avaliador de Sintomas 
online (através de um questionário que ajuda a identificar as possíveis patologias associadas a sintomas de 
saúde, incluindo a COVID-19). Inclui, ainda, serviços de Promoção de Vida Saudável e de Apoio Oncológico. 

Assistência Médica Domiciliária
As consultas domiciliárias têm um custo unitário de 25€, podendo este valor ser revisto anualmente.

Enfermagem Domiciliária (Com Prescrição Médica)
Organização e marcação dos serviços de enfermagem no domicílio, sempre que o seu estado de saúde o jus-
tifique e os mesmos sejam prescritos pelo médico. Prestação exclusiva em Rede Multicare. Os custos inerentes 
à realização do serviço serão suportados por si.

Exames no Domicílio
Realização de exames e/ou colheitas para análises clínicas, desde que prescritos por médico. Prestação exclu-
siva em Rede Multicare. Os custos inerentes à realização do serviço serão suportados por si.

Transporte Não Urgente
Organização do transporte de ou para o seu domicílio.
Os custos inerentes à realização do serviço serão suportados por si.

Transporte de Urgência
Pode aceder ao transporte de urgência sempre que o seu estado de saúde o justifique e seja confirmado pela 
Equipa Médica da Medicina Online.



Envio de Medicamentos ao Domicílio
Se, após a Assistência Médica Domiciliária, ficar acamado por indicação médica, poderá pedir para lhe serem 
enviados os medicamentos prescritos, suportando apenas o custo dos mesmos.

ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA
É-lhe disponibilizado o acesso a um conjunto de serviços de apoio, assegurados por profissionais devida-
mente qualificados, promovendo a marcação e organização desses mesmos serviços, sendo os custos supor-
tados por si.

Apoio nas Atividades da Vida Diária
Auxílio para mobilidade dentro e fora da habitação; apoio personalizado para alimentação assistida; cuidados 
de higiene pessoal; apoio personalizado para o ato de vestir e/ou despir; limpeza da habitação; confeção de 
refeições em casa.

Apoio nas Atividades da Gestão da Vida Diária
Aquisição de bens e serviços; lavagem de roupa e engomadoria; entrega de refeições preparadas; tratamento 
de jardins e animais de estimação.

Apoio Noturno
É-lhe disponibilizado o acesso a um serviço de apoio domiciliário noturno, disponibilizando acompanhamento 
assistencial de proximidade, assegurado por profissionais devidamente qualificados.

Assistência ao Lar
Envio de profissionais à habitação; acesso à rede de prestadores – limpeza habitação; informação telefónica 
sobre serviços urgentes; assistência remota a equipamentos eletrónicos.

Sessões de Fisioterapia ao Domicílio
Marcação e organização do acesso a serviços de fisioterapia ao domicílio, assegurado por profissionais 
devi damente qualificados para realizarem tratamentos nas áreas da ortopedia, traumatologia, neurologia,  
geriatria, reumatologia, cardiorrespiratória e medicina desportiva. A utilização destes serviços tem de ser 
efetuada com prescrição médica que comprove a necessidade de sessões de fisioterapia da pessoa segura.

Diagnóstico Preventivo Condições de Habitação
Se precisar, pode pedir o envio de profissional qualificado à sua residência para a realização de um diagnósti-
co preventivo das condições da mesma, com o objetivo de minimizar a probabilidade de acidente doméstico, 
ficando a seu cargo o custo da reparação, a preços convencionados e mais acessíveis. O custo da deslocação 
e elaboração do orçamento são assegurados pela Fidelidade.

ASSISTÊNCIA VIAGEM
Acesso a um conjunto de serviços específicos em consequência de acidente ou doença que ocorra durante 
uma viagem e desde que seja pedido apoio através do serviço de assistência.

COBERTURAS LIMITES
 – Transporte de urgência no estrangeiro Ilimitado
 – Informação sobre a evolução do Estado de Saúde no estrangeiro Ilimitado
 – Despesas de Odontologia no estrangeiro (franquia de 100€) 500 € por ano do contrato

 – Transmissão de mensagens urgentes no estrangeiro Ilimitado
 – Envio de documentos e objetos pessoais 150€

 – Deslocação de um acompanhante junto da Pessoa Segura 
hospitalizada (1) Ilimitado

 – Assistência domiciliária à família 600€ 
(máximo diário de 60€, max. 10 dias)



Caixa. Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A.

 – Gastos de estadia para acompanhante em caso de hospitalização 
da Pessoa Segura

750€ 
( máximo diário de 75€, max. 10 dias)

 – Assistência aos filhos menores de 16 anos da Pessoa Segura 
hospitalizada no estrangeiro (1) Ilimitado

 – Regresso antecipado da Pessoa Segura que se encontre em 
viagem Ilimitado

 – Serviço de informação para viagens ao estrangeiro Ilimitado
 – Gastos médicos de urgência em consequência de doença ou 
acidente grave no estrangeiro (franquia de 100€) 10 000 € por ano do contrato

 – Prolongamento de estadia em hotel no estrangeiro 750€ 
(máximo diário de 75€, max. 10 dias)

 – Adiantamento de fundos por acidente, doença ou roubo no 
estrangeiro Ilimitado

 – Depósito de caução por hospitalização no estrangeiro 10 000€

 – Intérprete em caso de hospitalização no estrangeiro (1) 500 € 
(máximo diário de 50€, max. 10 dias)

 – Repatriamento sanitário em caso de acidente ou doença grave 
ocorridos no estrangeiro Ilimitado

 – Assistência aos acompanhantes da Pessoa Segura hospitalizada 
no estrangeiro Ilimitado

 – Envio de medicamentos para o estrangeiro Ilimitado

(1) Hospitalização superior a 4 dias

Para utilizar o seu seguro

Linha de atendimento:
(+351) 214 238 463

24 horas por dia todos os dias,
Portugal e Estrangeiros

Assistência à Saúde
www.Multicare.pt ou APP Multicare

para acesso à Medicina Online

Cartão Multicare para acesso à Rede  
Multicare (Ambulatório, Óticas,  
Estomatologia e terapêuticas  

Não Convencionais)

Para mais informações, consulte cgd.pt ou ligue 217 900 790 (disponível 24h por dia, todos os dias do ano).

Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
O Seguro de Vida - Proteção Vital 65+ é um produto da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializado através 
da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”), Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, na qualidade de Agente de Seguros, 
registada na ASF sob o n.º 419501357, em 21 de janeiro de 2019, e autorizada a exercer atividade nos Ramos de Seguros de 
Vida e Não Vida com a Fidelidade – Companhia de Seguros S.A.. Os dados do registo estão disponíveis em www.asf.com.
pt. A CGD, enquanto Agente de Seguros, não assume a cobertura dos riscos, nem está autorizada a receber prémios nem a 
celebrar contratos de seguro em nome do Segurador.


