
A Casa do Professor é o nosso porto de abrigo e fazemos tudo para que se sinta em 

total segurança. As soluções de seguros de saúde dão-lhe a qualidade da Multicare, 
com o selo de garantia dos serviços Casa do Professor. O Seguro de Saúde Grupo, 

exclusivo para associados e seu agregado familiar, tem condições verdadeiramente 

diferenciadoras, complementares à proteção garantida pelos sistemas estatais.

vantagens 
exclusivas para 

associados 
e familiares
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complementar ao subsistema ADSE (comparticipação de 100% sobre o remanescente das 
despesas de saúde
condição não obrigatória

três apólices com excelente relação preço/garantias
para que pague apenas o que realmente é importante

prémios por apólice e apenas dois escalões etários 
0 a 24 anos // 25 a 75 anos

atendimento personalizado 
com o apoio institucional da casa do professor

suporte de comunicação personalizado no website multicare 

prémio fracionado sem encargos adicionais e sem copagamento

permite adesão do cônjuge e filhos 
com as mesmas condições e garantias do titular da apólice

válido também para cuidados de saúde prestados no estrangeiro 

reembolso das despesas no prazo de dez dias

NOVIDADE: MEDICINA ONLINE GRATUITA

DESDE €15,48/MÊS

SEGURO DE SAÚDE
casa do professor/multicare

APÓLICE 9904184

Internamento Hospitalar
Honorários Médicos
Valor Máximo por K

Coberturas

Parto normal, cesariana e int. 
inv. da gravidez
Honorários Médicos Parto
Valor Máximo de K

Medicina Online

Capitais Seguros

€ 10.000,00

€1000,00

Prestação Direta

100%

Multicare Cliente

0%

Prestação Reembolso

83,5%

€ 6,75

Multicare Cliente
16,5%

83,5%

€ 6,75

16,5%

Período de Carência

180 dias

300 dias

PRÉMIO DO SEGURO*

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

€ 46,44

€ 92,87

€ 185,74

€ 37,08

€ 74,18

€ 148,33

PERIODICIDADE associado, cônjuge 
e filhos (maiores de 
24 anos)

filhos até 24 anos de 
idade (inclusive)

*inclui encargos legais, atualmente de 5% de selo e 2,5% de INEM



APÓLICE 9904185

Internamento Hospitalar
Honorários Médicos
Valor Máximo por K
Pequena Cirurgia em Ambiente 
Hospitalar

Coberturas

Parto normal, cesariana e int. inv. 
da gravidez
Honorários Médicos Parto
Valor Máximo de K

Medicina Online

Capitais Seguros

€ 20.000,00

€ 1000,00

Prestação Direta

100%

Multicare Cliente

0%

Prestação Reembolso

83,5%

€ 6,75

Multicare Cliente
16,5%

83,5%

€ 6,75

16,5% 

Período de Carência

180 dias

180 dias

300 dias

Ambulatório

Franquia Anual (Reembolso) (2)
Taxas Moderadoras
Franquia Anual (Reembolso)
Consultas
Valor Máximo da comparticipação

€ 1000,00 83,5% / 100% 
(1)

100%

€ 50,00

16,5% / 0% 
(1)

€ 35,00
0%

N/A

60 dias

PRÉMIO DO SEGURO*

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

€ 73,16

€ 146,32

€ 292,61

€ 58,16

€ 116,32

€ 232,64

PERIODICIDADE associado, cônjuge 
e filhos (maiores de 
24 anos)

filhos até 24 anos de 
idade (inclusive)

*inclui encargos legais, atualmente de 5% de selo e 2,5% de INEM

(1) Sem comparticipação prévia / Com comparticipação prévia
(2) Franquia aplicada nas despesas sem comparticipação prévia

APÓLICE 9904186

Internamento Hospitalar
Honorários Médicos
Valor Máximo por K
Pequena Cirurgia em Ambiente 
Hospitalar

Coberturas

Parto normal, cesariana e int. 
inv. da gravidez
Honorários Médicos Parto
Valor Máximo de K

Medicina Online

Capitais Seguros

€ 20.000,00

€ 1000,00

Prestação Direta

100%

Multicare Cliente

0%

Prestação Reembolso

83,5%

€ 6,75

Multicare Cliente
16,5%

83,5%

€ 6,75

16,5%

Período de Carência

180 dias

180 dias

300 dias

Ambulatório

Franquia Anual (Reembolso) (2)
Taxas Moderadoras
Franquia Anual (Reembolso)
Consultas
Valor Máximo da comparticipação

€ 1000,00 83,5% / 100% 
(1)

100%

€ 50,00

16,5% / 0% 
(1)

€ 35,00
0%

N/A

60 dias

PRÉMIO DO SEGURO*

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

€ 119,26

€ 238,50

€ 476,98

€ 95,48

€ 190,96

€ 381,90

PERIODICIDADE associado, cônjuge 
e filhos (maiores de 
24 anos)

filhos até 24 anos de 
idade (inclusive)

*inclui encargos legais, atualmente de 5% de selo e 2,5% de INEM

(1) Sem comparticipação prévia / Com comparticipação prévia
(2) Franquia aplicada nas despesas sem comparticipação prévia

Estomatologia
Franquia Anual (Reembolso)

€ 400,00 83,5% 16,5% 
€ 55,00

60 dias

Próteses e Ortóteses
Aros Oculares
Lentes de Contacto
Lentes Oculares

€ 500,00
€ 50,00
€ 125,00
€ 75,00

83,5% 16,5% 60 dias

100%
DE REEMBOLSO 
DAS DESPESAS

TOTAL LIBERDADE 
DE ESCOLHA

DO MÉDICO, HOSPITAL OU CLÍNICA 

Os valores dos prémios indicados assentam num conjunto de pressupostos, como seja a inexistência de fatores de agravamento de risco (designadamente clínico, 

profissional, territorial, ocupacional ou desportivo). A seguradora pode solicitar informação adicional e/ou a prévia realização de exames médicos, podendo daí 

resultar a não verificação, no caso concreto, dos pressupostos nos quais se baseou o cálculo dos prémios e, consequentemente, a não aceitação do seguro nas 

condições suprarreferidas. Os prémios incluem cargas fiscais e parafiscais em vigor. Qualquer alteração legal posterior às cargas fiscais ou parafiscais aplicáveis 

tem de ser considerada pela compa nhia aquando da emissão do contrato. 

A informação constante deste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.  

Condições válidas a partir de 1 de janeiro de 2023.

mais informações
casadoprofessor.pt / seguros@casadoprofessor.pt / 253 609 250


