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Imperio Bonan~a

PROTOCOLO
Entre,

Exercito Portugues, pessoa colectiva numero 600 021 610, devidamente representado neste acto

pelo Exmo. Senhor Tenente-General Eduardo Manuel de Lima Pinto, na qualidade de Comandante

do Pessoal do Exercito, doravante designado abreviadamente por Exercito Portugues

e

Imperio Bonanca - Companhia de Seguros, S.A. pes soa colectiva n° 500 069 468, matriculada na

Conservat6ria do Registo Comercial de Lisboa, sob 0 mesmo numero, com sede na Rua Alexandre

Herculano, 53 em Lisboa, e com 0 capital social de 202.005.400 Euros, devidamente representada

neste acto pelo Senhor Dr. Jose Manuel Alvarez Quintero, na qualidade de Administrador e pela

Senhora Dra. Eugenia Maria Rui Oliveira Caetano Coimbra, na qualidade de responsavel pelo

Gabinete de Canais Corporativos e Protocolos, doravante designada abreviadamente por Imperio

Bonanca

Considerando que:

1. A Imperio Bonanca e uma entidade legalmente autorizada a desenvolver a actividade
seguradora em Portugal;

2. 0 Exercito Portugues pretende disponibilizar aos seus Militares, no activo, reserva e

reforma, bem como aos Civis vinculados contratualmente urn Plano Integrado de Seguros

capaz de dar resposta as necessidades dos mesmos;

3. 0 Exercito Portugues e a Imperio Bonanca acordaram nas condicoes e ambito do Plano

Integrado de Seguros a disponibilizar;

4. Importando regular os termos do acordo a que chegaram as partes

e livremente acordado e reciprocamente aceite 0 presente Protocolo de que os considerandos supra

e os Anexos fazem parte integrante, que se rege pelas clausulas seguintes:
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Clausula Primeira - Objecto

1. 0 presente Protocolo tern por objecto a definicao do ambito e condicoes de comercializacao do

Plano Integrado de Seguros a que poderao aderir os Militares, no activo, reserva e reforma, bem

como os Civis vinculados contratualmente com 0 Exercito Portugues.

2. A condicao de aderente fica condicionada it subscricao de, pelo menos, urn Produto Base,

excepto se contratado 0 Seguro de Saude Multicare, que pode ser objecto de venda isolada.

Clausula Segunda - Ambito

1. Sao abrangidos pelo presente Protocolo, os seguros dos ramos e com as coberturas constantes

do Anexo.

A - Produtos Base

- Vida

- Multirriscos Habitacao

B - Produtos Complementares

- Autornovel
- Acidentes de Trabalho - Empregada Domestica
- Responsabilidade Civil Familiar
- Acidentes Pessoais

C - Produtos de Venda Isolada

- Saude Multicare

2. As condicoes definidas pelo presente Protocolo aplicam-se a todos os Militares no activo,

reserva e reforma, bem como aos Civis vinculados contratualmente com 0 Exercito Portugues.

3. Em cada contrato de seguro, ficarao exclusivamente cobertos os riscos expressamente referidos

na respectiva proposta, sendo a cobertura dada nos termos do presente Protocolo e das

Condicoes Gerais, Especiais e Particulares do segura em causa, considerando as condicoes

tarifarias constantes do Anexo.
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4. 0 Exercito nao e, em caso algum, responsavel pelo cumprimento das obrigacoes assumidas

pelos subscritores de qualquer segura ao abrigo do presente Protocolo.

Clausula Terceira - Certificacao de qualidade dos aderentes

De cada proposta de seguro apresentada ao abrigo do presente Protocolo cons tara,

obrigatoriamente, a identificacao da Instituicao, 0 numero de identificacao do Militar ou Civil, ou

fotocopia do cartao de membro da Instituicao, ou ainda documento comprovativo dessa condicao.

Clausula Quarta - Seguros anteriores

1. Todos os Militares no activo, reserva e reforma, bem como os Civis vinculados contratualmente

que sejam ja titulares de contratos de seguro, que integrem 0 ambito de aplicacao do presente

Protocolo, quer no que respeita aos Produtos Base, quer Produtos Complementares ou de Venda

Isolada poderao optar entre a manutencao does) contrato(s) inicial(ais) ou a alteracao dos

mesmos, por forma a que, neste ultimo caso, tais contratos de seguro fiquem sujeitos as

condicoes definidas no presente Protocolo.

2. No caso previsto na ultima parte do mimero anterior, os contratos de seguro em causa passarao a

reger-se, a partir da data do seu vencimento subsequente, pelas condicces aplicaveis ao abrigo

do presente Protocolo.

Clausula Quinta - Direito de recusa e exclusao

A Imperio Bonanca reserva-se 0 direito de recusar a aceitacao ou manutencao de aderentes, sempre

que existam motivos devidamente justificados, dos quais dara previamente conhecimento ao

Exercito Portugues.

Clausula Sexta - Duracao

1. 0 presente Protocolo tern 0 seu inicio no dia 15 de Novembro de 2010 e vigorara por urn

periodo de urn ano, findo 0 qual se renovara automaticamente por periodos anuais e sucessivos,

salvo se qualquer uma das partes 0 denunciar, por correio registado, com a antecedencia minima

de trinta dias, face ao termo do periodo inicial ou do periodo da renovacao em curso, consoante

seja 0 caso.
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2. Cessando 0 presente Protocolo, por qualquer motivo que seja, os contratos de seguro que ao

abrigo do mesmo hajam sido subscritos deixarao de estar abrangidos pelas condicces aplicaveis

ao abrigo do mesmo a partir da data de vencimento subsequente a data de cessacao.

CUmsula Setima - Comercializacao

1. 0 Exercito Portugues e a Imperio Bonanca determinarao a forma mais eficaz de prossecucao

dos objectivos propostos, quer no que respeita as accoes de divulgacao e cornercializacao, quer

no que toea a eventuais mecanismos de cobranca ou outros.

2. A Imperio Bonanca compromete-se a divulgar este Protocolo atraves das suas redes de

comercializacao, sempre dentro de uma estrategia acordada com 0 Exercito Portugues.

3. 0 Exercito Portugues divulgara junto dos seus Militares e Civis, 0 Plano Integrado de Seguros

referido na clausula primeira, devendo os suportes de tal divulgacao bem como qualquer peca

publicitaria relativa aos seguros objecto do presente protocolo ser previa e expressamente

aprovados pela Imperio Bonanca,

Clausula Oitava - Resolucao

1. Constitui fundamento de resolucao do presente Protocolo 0 incumprimento grave e reiterado de

qualquer das obrigacoes das Partes.

2. A resolucao devera ser feita por carta registada com aviso de recepcao e produzira efeitos a data

de assinatura do aviso de recepcao.

3. A cessacao do presente protocolo, por qualquer forma, incluindo a resolucao, nao confere a

qualquer das partes, nenhum direito indemnizat6rio.

Clausula Nona - Interpretacao e Integracao

As duvidas surgidas na interpretacao deste protocolo, bem como as lacunas que devam integrar-se

por via anal6gica no mesmo, e ainda as vicissitudes decorrentes da sua execucao, serao

solucionadas por acordo entre as partes.
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Clausula Decima - Protocolos Anteriores

1. 0 Presente protocolo revoga os anteriores Protocolos celebrados entre as partes, a saber:

Protocolo celebrado a 27 de Marco de 2001, Protocolo celebrado a 09 de Julho de 2003,

Protocolo celebrado a 19 de Maio de 2005 e Protocolo celebrado a 11 de Setembro de 2009.

2. Aos contratos de seguro celebrados na vigencia dos Protocolos referidos no numero urn, aplicar-

se-a a c1ausula quarta do presente protocolo.

Clausula Decima Primeira - Comunicacoes

1. Todas as comunicacoes entre as partes devem ser feitas para as moradas abaixo indicadas

- Imperio Bonanca: Largo do Chiado, n° 8 1249-125 Lisboa, ao cuidado de Gabinete de
Canais Corporativos e Protocolos

- Exercito Portugues: Comando do Pessoal - Praca da Republica 4099-037 Porto

2. As partes desde ja se obrigam a comunicar qualquer mudanca de morada ate 30 dias depois de

efectuada.

Feito em Lisboa, aos 15 dias do mes de Novembro de 2010, em dois exemplares originais, ficando

urn em poder de cada uma das partes.

~ TO PORTU~G_•........~

Pela IMPERIO BONAN<:;A - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A,



Plano Integrado de Seguros

Imperio onanca

EXERCITO

ldentlflcacao Entidade

Exercito Portugues

Universo do Protocolo

Militares do Exercito Portugues, no activo, na reserva e em situacao de reforma, bem como os Civis vinculados contratualmente

Produtos do Protocolo

A subscricao dos Produtos Complementares nas condlcoss apresentadas, impiica a adesao, no minimo, a urn Produto Base.

Produtos Anexos

Vida Grupo *
Produtos Base

Multirriscos Habitacao

Autom6vel

2

3

Produtos Complementares
Acidentes de Trabalho - Empregada Domestlca

Responsabilidade Civil Familiar

4

5

Acidentes Pessoais 6

Produto de contratacao isolada Saude Multicare 7

* Aplicclvel apenas aos Militares do Quadro Permanente e a Regime de Contrato

ccnstderacces

• As condicoes apresentadas ficam sujeitas a aplicacao das Condicoes Gerais e Especiais e respectivos tarifarios em vigor nos diferentes

Ramos de Seguro, em tudo 0 que Ihes seja aplicavel;

• Estas condicoes sac validas por urn ana a partir da data de aceitacao ocorrida na primeira anuidade de vigen cia do Protocolo;

• Os prernios apresentados incluem as cargas fiscais e parafiscais aplicaveis a data da celebracao do presente protocolo, sendo que

qualquer alteracao legal posterior nessas cargas fiscais e parafiscais sera repercutida pelo segurador no prernlo do contrato aquando da

ernlssao do mesmo.

• As condicoes definidas no presente Protocolo serao revistas no final da primeira anuidade, tendo em consideracao 0 nurnero de

adesoes e os sinistros entretanto verificados.

• As condicoes previstas no presente protocolo deixam de se aplicar, para cada contrato de segura subscrito ao abrigo do mesmo, no

termo da anuidade de segura em curso aquando da cessacao do presente protocolo;
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Anexo 1 - Vida Grupo

GRUPO SEGuRAvEl

Os Militares que facam parte do Quadro Permanente e que na data de adesao ou aumento de capital ten ham idade inferior a 55 anos. Ap6s
a aceltacao no seguro, cada uma das pessoas seguras recebera um certificado individual de adesao,
Os conjuqes dos Militares tarnbern podem ser admitidos como pessoas seguras desde que tenham rnenos de 55 anos e sejam aceites.

GARANTIAS

• Morte
Morte por Acidente;

• Invalidez Absoluta e Definitiva por Ooenca:
Invalidez Total e Permanente por Acidente;

• Subsidio Diario por Internamento Hospitalar por Acidente;
• Filhos Menores

As Pessoas Seguras integradas em rnissoes de paz, deslocadas do Territ6rio Nacional e desde que nao tomem parte em guerra activa ficam
garantidas somente nos riscos de Morte e Invalidez Total e Permanente por Acidente e apenas por um capital.

As garantias deste seguro estao sujeitas as exclusoes que Ihes sejam aplicavels e vigoram nas 24 horas do dia, sendo cumulativas com
quaisquer outros seguros ou beneficios sociais incluindo os da Seguranya Social ou entidade similar.

DEFINI<;6ES

ACIDENTE

Acontecimento fortuito, subito e anormal, devido a causa exterior e estranha a vontade da Pessoa Segura e que nesta origine lesoes
corporais de natureza traumatol6gica.

Sao equiparados a acidente a inalacao lnvoluntarla de gases ou vapores, 0 afogamento e as infeccoes e envenenamentos involuntarlos.

INVALIDEZ ABSOlUTA E DEFINITIVA POR DOEN<;A

A que incapacita total e definitivamente a Pessoa Segura de praticar toda e qualquer proflssao, exigindo ainda a assistencla de uma terceira
pessoa para a realizacao dos actos ordinaries da sua vida. Entendem-se como actos ordinaries da vida corrente, 0 deslocar-se, vestir-se e
alimentar-se.

INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR ACIDENTE

Aquela em que se verificam simultaneamente, as tres condicoes seguintes:

- Existencia de uma incapacidade total sem interrupcao durante, pelo menos, seis meses a contar do dia, em que foi medicamente
constatada; este periodo minimo de constatacao sera de dois anos nos casos de incapacidade resultante de perturbacao mental;

- Confirmacao. por atestado passado pelo medico, reconhecido pela Segurador, do caracter permanente da Incapacidade Total e da
impossibilidade de recuperacao, atraves dos tratamentos medicos em curso.

- Invalidez Total Permanente em caso de Acidente, todas as sltuacoes de Invalidez Permanente de grau igual ou superior a 50%, de acordo
com a Tabela Nacional de Incapacidades.

SUBsiDIO DIARIO

Valor a pagar pelo Segurador em caso de internamento hospitalar da Pessoa Segura, resultante de acidente, sobrevindo no decurso de 180
dias a contar da data do acidente.

o Subsidio devido ao abrigo desta garantia tera inicio no 1° dia de internamento e sera pago no maximo durante 60 dias por anuidade. S6
havera lugar ao pagamento do subsidio se 0 internamento for por periodo superior a 3 dias.

FllHOS MENORES

o Segurador garante 0 pagamento de um capital adicional desde que existam Filhos Menores, ou nascidos no prazo de 300 dias posteriores
a data do falecimento da Pessoa Segura. Este capital adicional sera igual a 25% do capital do seguro principal, se existir um filho menor de
18 anos a data do falecimento da pes soa segura, ou de 50% do referido capital se existir mais de um filho menor.
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PRINCIPAlS RISCOS EXCLUioos

Na garantia de Morte

- Acto doloso do Tomador de Seguro, da Pessoa Segura ou do Beneficiario:

- Duelo, condenacao judicial ou suicidio ocorrido durante os dois anos posteriores a data em que a adesao da Pessoa Segura se tome

efectiva;

- Actos de guerra civil ou guerra entre ou com paises estrangeiros;

- Actos de violencia colectiva, quando a Pessoa Segura neles tenha participado activamente;

- Participacao em cornpetlcoes desportivas e respectivos treinos com veiculos, providos ou nao de motor;

- Cataclismos da natureza;

- Efeitos de radioactividade.

Na garantia de Invalidez Absoluta e Oefinitiva por Doanca

- Os previstos para a garantia de Morte;

- Alcoolismo e usa de estupefacientes sem prescricao medica.

Na garantia do Subsidio Dlarlo por Internamento Hospitalar por Acidente

- Os previstos para as garantias anteriormente citadas;

- Pratica de Cava de animais ferozes, desportos de inverno, tauromaquia e actividades analoqas na sua perigosidade;

- Soxe, karate e outras artes marciais, paraquedismo(ficam incluidos quando forem praticados por inerencla a sua actividade profissional);

- Utilizacao de veiculos motorizados de duas rodas (ficam incluidos quando forem praticados por inerencia a sua actividade profissional);

- Assaltos, greves, tumultos, actos de terrorismo e perturbacoes da ordem publica (ficam incluidos quando forem praticados por inerencia a
sua actividade profissional).

Na garantia de Invalidez Total e Permanente por Acidente

- Os previstos para as garantias anteriormente citadas;

- Os riscos provenientes de Actos de Terrorismo ficam garantidos apenas por um capital, independentemente do local onde ocorram os

respectivos actos de terrorismo;

- lntervencao Cinrrqtca, desde que nao tornada necessaria em consequencia de Acidente.

Na garantia de Morte por Acidente

- Os previstos para as garantias anteriormente citadas;

- Os riscos provenientes de Actos de Terrorismo ficam garantidos apenas por um capital, independentemente do local onde ocorram os

respectivos actos de terrorismo;

- Utilizacao como condutor, sem estar devidamente habilitado, de veiculo terrestre.

- Utilizacao de veiculos motorizados de duas rodas (ficam incluidos quando forem praticados por inerencla a sua actividade profissional);

- Assaltos, greves, tumultos, actos de terrorismo e perturbacoes da ordem publica (ficam incluidos quando forem praticados por inerencia a
sua actividade profissional).

ACEIT ACAo CLiNICA

A Imperio Bonanca reserva-se expressamente 0 direito de sujeitar 0 candidato a aderente a exames medicos sempre que 0 considere
necessarlo, bem como de nao 0 admitir no seguro, se 0 estado de saude nao for considerado satisfat6rio.
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PREMIOS

CAPITAlS E PREMIOS

Morte
Natural
(Capital
Base)

Morte por
Acidente

Invalidez
Total e

Permanente
por Acidente

Invalidez
Absoluta e

Definitiva por
Doenc;a

Valores em Euros
Subsidio
Diario por

Internamento
Hospitalar por

Acidente

Premio
Mensal

(*)

3.888,35 7.776,70 11.665,05 7.776,70 5,00 3,03

5.184,47 10.368,94 15.553,41 10.368,94 5,00 4,04

7.776,71 15.553,42 23.330,13 15.553,42 5,00 6,06

10.368,94 20.737,88 31.106,82 20.737,88 7,50 8,08

14.257,30 28.514,60 42.771,90 28.514,60 7,50 11,11

16.849,53 33.699,06 50.548,59 33.699,06 7,50 13,13

20.737,89 41.475,78 62.213,67 41.475,78 7,50 16,16

23.330,12 46.660,24 69.990,36 46.660,24 7,50 18,18

27.218,47 54.436,94 81.655,41 54.436,94 10,00 21,21

29.810,71 59.621,42 89.432,13 59.621,42 10,00 23,23

33.699,06 67.398,12 101.097,18 67.398,12 10,00 26,26

36.291,30 72.582,60 108.873,90 72.582,60 10,00 28,28

40.179,65 80.359,30 120.538,95 80.359,30 10,00 31,31

45.364,12 90.728,24 136.092,36 90.728,24 10,00 35,35

51.844,71 103.689,42 155.534,13 103.689,42 15,00 40,40

58.325,30 116.650,60 174.975,90 116.650,60 15,00 45,45
(*) Inclui 2% de INEM (valores aproximados)

Os prernios sac os constantes da tabela entregue ao Tomador de Seguro e/ou mediador escolhido para a celebracao do contrato, sendo esta
exibida e dada a conhecer ao candidato a Pessoa Segura, a quando da subscricao do boletim 1 proposta de adesao.

BENEFICIARIOS

Os Beneficiaries das garantias conferidas sac os indicados pel a Pessoa Segura.

CESSACAO DAS GARANTIAS

As garantias cessam, para cada Pessoa Segura, quando se verifique uma das seguintes condicoes:

- Cessacao do contrato de segura ou da respectiva adesao:

- Cessacao do vinculo ao Tomador de Seguro;

- A Imperio Bonanca concede as Pessoas Seguras que deixem 0 service activo, por passagem a Reserva, excepto se for por motivo de

Invalidez por Doenc;:a ou Acidente, a faculdade de permanencia ao abrigo das garantias da Ap6lice, no maximo ate aos 70 anos de idade. 0

exercicio desta faculdade fica condicionado a possibilidade de se manter 0 sistema de pagamento de prernios.

- A cessacao de uma garantia em relacao a uma Pessoa Segura titular do vinculo ao Tomador faz cessar, automaticamente, as coberturas

que abranjam os respectivos conjuqes, quando estes sejam Pessoas Seguras nessa estrita qualidade.

PAGAMENTO DO PREMIO

o prernio sera pago atraves de desconto no vencimento.

DOCUMENTOS TECNICOS

Este seguro esta sujeito aos seguintes documentos tecnicos:

Propostas e Informac;:6es Pre-contratuais: Boletim de Adesao - Desconto no VencimentoNida Grupo Agosto/2010
• Condicoes Gerais e Especiais: Seguro de Vida Grupo Ternporario Anual Renovavei/Dez2009

Gabinete de Canais Corporativos e Protocol os - Exercito OutubroTO 4/25



~
Imperio onanca

Anexo 2 - Multirriscos Habitacao

AMBITO
o Seguro de Multirriscos Habitacao destina-se a salvaguardar os principais riscos que envolvem a Habitacao (Edificio e Ccnteudos), 0
Cliente e 0 seu Agregado Familiar e a Responsabilidade Civil Extracontratual resultante de actos da vida privada por danos causados a
terceiros.

COBERTURAS
Sao comercializadas em tres Pianos com proteccao crescente que permitem ao Cliente escolher, de uma forma simples, a solucao de
sequranca mais adequada as suas necessidades de proteccao, Todos os Pianos integram um servico de asslstencia ao lar e de proteccao
juridiea, cujas garantias e respectivos limites constam das Informay6es Pre-Contratuais aplicaveis. Complementarmente, em eada Plano
poderao . I' d t t d b rt dicl d d . . d'ser InC UI as, se con ra a as, co e uras a rcronars. e acor o com 0 que a secuir se In lea:

PLAN OS
GARANTIASICOBERTURAS BEM SEGURO

Base Extra Total

lncendio, AC9ao Mecanica de Queda de Raio e Explosao ElCNG
Tempestades ElCNG
Aluimento de Terras ElCNG
Danos aos Bens Seguros por Rotura de Canallzacoes Interiores E/C
Pesquisa de Rotura em Canalizacoes Interiores (rede de agua) E

lnuncacoes ElCNG
Furto Qualificado ou Roubo (inclui dinheiro) CNG
Danos Causados ao Edificio por Furto ou Roubo E

Greves Tumultos e Alteracoes de Ordem Publica ElCNG
Actos de Vandalismo ElCNG
Queda de Aeronaves E/CNG

Impacto de Veiculos Terrestres ou de Animais ElCNG
Quebra e Queda de Antenas E/C
Quebra e Queda de Paineis Solares E/C
Quebra de Vidros, Espelhos, Pedras Decorativas e de LOU9as Sanitarias E/C
Derrame Acidental de lnstalacoes de Aquecimento E/CNG
Derrame Acidental de Sistemas de Proteccao contra lncendio ElCNG
Danos Esteticos E/C
Dernolicao e Rernocao de Escombros ElC

Privacao Ternporaria de Uso da Residencia Permanente ElC

Proteccao Juridica E/C
Responsabilidade Civil Extracontratual - Danos causados pi bens seguros E/C
Responsabilidade Civil Extracontratual Familiar (Vida Privada) C

Danos em Bens do Senhorio C

Assistencia ao Lar ElC

Mudan,.a Ternporaria C

Danos em Canalizacoes e lnstalacoes Subterraneas E

Queda Acidental de Mobiliario Fixo ElCNG
Honorarios de Tecnicos ElC

Oeterioracao de Bens Refrigerados C

Reconstituicao de Documentos C

Despesas com Docurnentacao ElC

Acidentes Pessoais na Resldencia Segura (Morte ou Invalidez Permanente
I Despesas de Tratamento) C

Readaptacao da Residencia Segura, por Acidente do Segurado E

Danos em Bens de Empregados C

Riscos Electricos (1° Risco)(') 0 ElC

Equipamento lntormatico C

Assistencla Medica ao Domicilio 0 0 \~ C

Roubo Praticado sobre a Pessoa 0 0 C

Reconstituicao de Muros, Portoes. vedacoes e Jardins (10 Risco)(') 0 I~ 0 E

Equipamento Electr6nico 0

~,~

C

Perda de Rendas 0 E

Fen6menos Sismicos 0 ElCNG
(1) Cobertura em 1° riSCO- 0 Segurador responde pelos danos resultantes de simstro ate ao limite do capital segura Independentemente da
inexistencia de correspondencia entre 0 valor dos bens seguros e 0 capital seguro.

LerndT
Cob. Base Plano Base 0 Cob. Base Plano Extra 0 Cob. Base Plano Total

o Cob. Facul, Plano Base ~ Cob. Facul. Plano Extra Cob. Facul, Plano Total
E- Edificio I C- Conteudo I VG - Veiculos em Garagem Privativa (Individual Fechada)
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CAPITAlS SEGUROS

o Capital Seguro deve ser determinado pelo Cliente, devendo corresponder, tanto a data de celebracao do contrato como a cada momento
da sua vigemcia, ao seguinte:

Edificio ou Frac~ao Aut6noma

Ao custo de mercado da respectiva reconstrucao, tendo em conta 0 tipo de construcao ou outros factores que possam influenciar esse custo,
ou ao valor matricial, no caso de edificios para expropriacao ou dernolicao. A excepcao do valor dos terrenos, todos os elementos
constituintes ou incorporados pelo proprietario, incluindo 0 valor proporcional das partes comuns, devem ser tomados em consideracao para
a determinacao do capital seguro.

Conteudos

Ao custo de substitulcao dos bens pelo seu valor em novo com as seguintes excepy6es:

a) Equipamento Electr6nico:
• Quando ja nao se comercializem bens novos iguais, ao custo de bens novos com caracteristicas, capacidade e

rendimento semelhantes; ou
• Ao custo de substituicao dos bens pelo seu valor em novo deduzido da depreciacao inerente a antiguidade,

estado de conservacao e use, sempre que 0 valor assim calculado seja inferior a 50% do custo de bens novos
com caracteristicas, capacidade e rendimento semelhantes;

b) Programas lnforrnaticos (software utilitario): ao preco corrente de aquisicao para 0 Segurado;
c) Objectos de Arte, Antiguidade, Raridades e Objectos de Valor Hist6rico: ao seu valor comercial no mercado da

especialidade;
d) Veiculos, Ernbarcacoes e Atrelados: ao seu valor comercial. Para que estes se considerem seguros, devem estar

devidamente discriminados e valorizados no contrato. Existindo extras, estes tarnbern devem estar discriminados e
valorizados unitariamente para que se considerem seguros;

e) Mobiliarlo e Outro Recheio:
• Bens que integrem habitacoes alugadas mobiladas: a indernnlzacao sera calculada com base no respectivo valor

em novo a data do sinistro, depreciado em funcao do estado de conssrvacao, usa e obsolescencia;
• Bens obsoletos: serao indemnizados pelo seu valor comercial;

Objectos Especiais

Os Objectos Especiais, nao discriminados nem valorizados unitariamente, sem prejuizo do valor efectivo, se inferior, ficam automaticamente
seguros, se 0 seu valor nao for superior a:

% do valor total
Valor Unitario por Objecto, Conjunto ou coieccao

Pianos de conteudos
Habltacao Principal Hab. secundarta e de Emigrante

Base 30% 1.500 € 750 €

Extra 35% 2.500 € 1.250 €

Total 40% 5.000 € 1.500 €

Caso existam Objectos Especiais de valor superior aos acima referidos, para ficarem totalmente garantidos, devem ser discriminados e
valorizados na Proposta.

Consideram-se Objectos Especiais:

• Aparelhagens e respectivos acess6rios de som e/ou imagem, fotografia e filmagem;

• J6ias, objectos de ouro, de prata ou de outros metais preciosos;

• Quadros e outros objectos de arte;

• Tapecarias:

• Antiguidades e raridades de qualquer especie, incluindo colchas e rendas antigas;

• Objectos de valor hist6rico;

• Coleccoes de objectos de qualquer especie:

• Peles, incluindo abafos de pele;

• Armas;

Actuauzacao Autornatica de Capitais

o Capital Seguro sera automaticamente actualizado em cada vencimento anual, de acordo com os indices publicados trimestralmente pelo
Instituto de Seguros de Portugal (actualizacao indexada).

Nao obstante 0 referido no paraqrafo anterior, 0 Cliente deve proceder a actualizacao do Capital Seguro sempre que haja alteracao do seu
valor, nomeadamente por reavaliacao dos bens, obras de beneficiacao ou aqulslcao de novos bens.

o capital de Veiculo em Garagem Privativa nao esta sujeito a qualquer actualizacao autornatica.
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Regra Proportional 

Se, na data do sinistro, o capital seguro for inferior ao determinado nos terrnos indicados, o Segurador s6 responderh pelos danos na 
respectiva propoqiio, respondendo o Tomador do Seguro ou o Segurado pela restante parte dos prejuizos. 

No entanto, dado que a subscri@o do seguro s e i  efectuado com Actualiza@o Automitica de Capitais, n8o haveri lugar a aplica@o de 
regra proportional sernpre que: 

0 valor do Capital Seguro seja igual ou superior a 85% do valor dos Bens Seguros; ou 
0 valor dos prejuizos indernnizheis for igual ou inferior a 500 E, para o plano Base, 1.000 E, para o plano Extra, ou 
2.50(K, para o plano Total. 

Desconto de Protocolo 

0 s  contratos subscritos ao abrigo do presente protocolo beneficiarn de urn Desconto Cornercial, sobre o Prernio Cornercial, nos seguintes 
termos: 

a) Seguros de edificios de 16% 
b) Seguros de conteljdos de 12,5% 
c) Seguros de edificios e conteudos de 16% 

Outros Descontos 

Em funqao das caracteristicas do risco proposto, o contrato poderi beneficiar de condi@es rnais favoraveis por: 

Existencia de meios de preven@o e prot-o contra incbndio; 

Existbncia de rneios de preven@o e seguranp contra intrusao; 

Existgncia de mais que um bem seguro na rnesrna ap6lice: 

Clientes que optem por segurar varios objectos (Edif'icidFrac~ao de EdificiolConteudos) na mesma ap6lice, beneficiariio de 
descontos adicionais, crescentes em fun@o do numero de objectos seguros, conforrne quadro abaixo: 

I 5- jou rnaio I 15% I 
Nota: 0s velculos em garagem n h  d o  considerados para efeiio de contagem do ndmero de bens seguros, mbora 
beneficiem da aplica@~ dos eventuais descontos. 

Estes descontos sobre o prernio comrcial n8o incidem sobre os premios das coberturas de subscri@o facultativa; 

Sendo o pagamento efectuado com periodicidade anual, o Cliente beneficiarh de desconto especifico 

A partir da terceira renovago do contrato e caso n8o tenha sido participado qualquer sinistro, enquanto tal se verificar o Cliente beneficiari 
de um desconto por Ausencia de Sinistralidade (de acordo com a tabela de Bonus/Malus em vigor, constantes das CondiMes Gerais da 
Ap6lice). I 

0 s  limites de Indernniza@o d o :  

Determinados separadarnente para edificios e conteudos; 
Definidos em % do capital seguro ou dos prejuizos indernnizheis, sujeitos a valor rniximo, ou em valor absoluto; 
Aplicados por sinistro e por anuidade; 
Em algurnas garantias, diferentes de plano para plano reflectindo a abrangencia da proteqtio subscrita. 
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Imperio onanca

4) Nao serao nunca consideradas as situacoes de furto, roubo, extravio ou quebra de oculos ou lentes, excepto quando consequente de
acidente garantido pelo contrato, desde que a respectiva particlpacao de acidente seja acompanhada de documento comprovativo das
lesoes fisicas provocados na Pessoa Segura, elaborado pelo medico, ou unidade hospitalar que prestou assistencia.

5) Nao serao nunca consideradas as sltuacoes de furto, roubo, extravio ou quebra de oculos ou lentes, excepto quando consequente de
acidente garantido pelo contrato, desde que a respectiva participacao de acidente seja acompanhada de documento comprovativo das
lesoes fisicas provocados na Pessoa Segura, elaborado pelo medico, ou unidade hospitalar que prestou assistencia.

GARANTIAS DO PLANO DE REDE

ASSISTENCIA CLiNICA EM REGIME HOSPITALAR

Esta cobertura garante 0 pagamento das despesas efectuadas com os actos medicos, de diaqnostico ou cirurqicos, realizados durante 0
internamento hospitalar com curacao superior a 24 horas, ou inferior quando se tratar de cirurgia, que requeiram os meios e Services
especificos existentes em ambiente hospitalar, a seguir indicados:

a) Acornodacao e utilizacao das infra-estruturas necessarias para a realizacao dos actos medicos (diarias, bloco operatorio e
equipamentos) em ambiente hospitalar;

b) Honorarios medicos e de enfermagem relacionados com os actos medicos realizados em ambiente hospitalar;
c) Medicamentos, materiais e todos os produtos associados aos actos medicos realizados em ambiente hospitalar;
d) Elementos auxiliares de dlaqnostlco associ ados aos actos medicos realizados em ambiente hospitalar;
e) Proteses e Ortoteses com lrnplantacao cirurqica.

TRANS PORTE DE URGENCIA

Esta cobertura confere a Pessoa Segura, sempre que 0 seu estado de saude 0 justifique, 0 direito a:

a) Transporte de urgencia em arnbulancia ou outro meio adequado ate a Unidade Hospitalar mais proxima;
b) Vigilancia por parte da equipa medica da Segurador, em colaboracao com 0 medico assistente da Pessoa Segura ferida ou doente,

para determinacao das medidas convenientes ao melhor tratamento a seguir e do meio mais adequado a utilizar numa eventual
transferencia para outro centro hospitalar mais apropriado ou ate ao seu domicilio;

c) Transporte, pelo meio mais adequado, da Pessoa Segura da Unidade Hospitalar em que se encontre internada para outra Unidade
Hospitalar que Ihe seja prescrita;

d) Transporte de regresso ao seu domicilio habitual, apos alta medica.

Estas coberturas apenas sac garantidas no regime de Prestay6es Directas e carecem sempre de Autorizacao previa que deve ser
directamente solicitada ao Service de Apoio ao Cliente Multicare.

Esta cobertura apenas podera ser accionada em Portugal.

PARTO NORMAL, CESARIANA OU INTERRUPC;:AO INVOLUNTARIA DE GRAVIDEZ

Esta cobertura garante 0 pagamento das despesas relativas a Pessoa Segura efectuadas com os actos medicos, de diaqnostico ou
clrurqlcos, decorrentes de Parto ou lnterrupcao lnvoluntarla da Gravidez, que requeiram os meios existentes em ambiente hospitalar, a seguir
indicados:

a) Acornodacao da Pessoa Segura e utilizacao das infra-estruturas necessarlas para a realizacao dos actos medicos a ela
respeitantes (dlarlas, bloco operatorio e equipamentos);

b) Honorarios medicos e de enfermagem relacionados com esses actos medicos realizados;
c) Medicamentos, materiais e todos os produtos associados a esses actos medicos;
d) Elementos auxiliares de diaqnostico da Pessoa Segura efectuados durante 0 periodo de internamento.

As despesas efectuadas com os recem-nascldos, para alern das inerentes ao seu nascimento e acornodacao durante 0 periodo de
internamento relativo ao Parto, so ficarao garantidas se, ate ao final do sexto mes de gravidez, 0 Tomador de Seguro manifestar a
Companhia a intencao de incluir 0 recern-nascido como Pessoa Segura. Neste caso, e sendo aceite pelo Segurador, a inclusao do recern-
nascido como Pessoa Segura devera ser formalizada ate 30 dias apos a data de nascimento, data a partir da qual sera devido 0
correspondente premio.

Ficam excluidas quaisquer despesas de natureza particular efectuadas pela Pessoa Segura.

ASSISTENCIA CLiNICA EM REGIME DE AMBULAT6RI0

Esta cobertura garante 0 pagamento de despesas efectuadas com os actos Medicos a seguir indicados:

a) Honorarios de consultas rnedicas:
b) Honorarlos Medicos e de enfermagem relativos a outros actos medicos realizados em regime arnbulatorlo:
c) Materiais e todos os produtos associados aos actos medicos realizados em regime arnbulatorto:
d) Exames auxiliares de diaqnostico.
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No regime de Prestacoes Directas, 0 acesso aos services garantidos por esta cobertura carece de previa Autorizacao nos seguintes casas:

1. Polissonografia;

2. Ressonancia maqnetlca nuclear;

3. Meios invasivos de diaqnostico e terapeutica em cardiologia;

4. Meios invasivos de diaqnostlco e terapeutica vascular;

5. Radioterapia;

6. Medicina Nuclear;

7. Genetica:

8.Medicina fisica e de reabilitacao.

ASSISTENCIA CLiNICA DOMICILIARIA

Esta cobertura garante a Pessoa Segura, sempre que 0 seu estado de Saude 0 justifique e nos term os e limites para 0 efeito fixados nas
Condicoes Particulares, 0 pagamento de despesas efectuadas com honorarios de consultas rnedicas a realizar no domicilio da Pessoa
Segura.

A Pessoa Segura suportara, no acto da consulta, 0 pagamento da co-participacao indicada nas Condicoes Particulares.
Estas coberturas apenas sac garantidas no regime de Prestacoes Directas e necessitam sempre de Autorizacao Previa, e que devera ser
directamente solicitada ao Service de Apoio ao Cliente Multicare.
Esta Cobertura apenas podera ser accionada em Portugal.

ASSISTENCIA TELEFONICA EM CASO DE URGENCIA

Esta cobertura garante a Pessoa Segura:

a) A possibilidade de, em caso de urgencia, contactar telefonicamente com 0 Service de apoio medico telefonico, atraves do Service
de Apoio ao Cliente Multicare, que prsstara apoio e aconselhamento tendo em vista a adopcao de medidas que visem a melhoria
da sua Saude:

b) Que, em caso de emerqencia, nomeadamente estando em risco uma funcao vital ou importante, 0 Segurador, de acordo. com a
Pessoa Segura, acclonara os meios de socorro disponiveis e indicados para tais situacoes,

o aconselhamento e apoio medico concedido ao abrigo desta Condlcao Especial visa a identificacao dos sintomas que a Pessoa Segura
comunique telefonicamente ao Service de Apoio ao Cliente Multicare, cabendo a este sugerir a utilizacao dos meios mais adequados ao tipo
de sltuacao comunicada, com indicacao da eventualidade da mesma carecer de cuidados medicos presenciais ou de outro tipo de accoes, A
responsabilidade desta garantia fica, pois, limitada a responsabilidade decorrente deste tipo de acto medico nas clrcunstancias nao
presenciais em que e praticado.

As prestacoes devidas ao abrigo desta cobertura sac garantidas no regime de Prestacoes Directas e necessitam sempre de Autorizacao
Previa, que devera ser directamente solicitada ao Service de Apoio ao Cliente Multicare.

Exclusoes:
Para alern das situacoes previstas nas Condicoes Gerais da Apolice, a presente Condlcao Especial nao garante ainda:

a) Eventuais danos por atrasos ou dificuldades no acesso ao Service de Apoio ao Cliente Multicare, em consequencla de anomalias
nas redes de telecomunica¢es;

b) Eventuais consequencias de atraso ou negligencia imputaveis a Pessoa Segura no recurso a assistencia medica, bem como as
consequencias das inforrnacoes deficientes, incorrectas ou inexactas por elas prestadas ou por terceiros sob as suas intencoes;

c) Eventuais consequencias do nao cumprimento, por parte da Pessoa Segura, das indicacoes fornecidas atraves do Service de
Apoio ao Cliente Multicare.

ESTOMATOLOGIA

Esta cobertura garante, nos termos e limites para 0 efeito fixados nas Condicoes Particulares, 0 pagamento de despesas efectuadas com os
actos Medicos, de diaqnostico ou terapeuticos. do foro estornatoloqico. que requeiram ou nao os meios existentes em ambiente hospitalar, a
seguir indicados:

a) Honorarios medicos;
b) Exames auxiliares de diaqnostico:
c) Proteses estornatoloqlcas:
d) Materiais e todos os produtos associados aos actos medicos realizados;
e) Acomodacao e utlllzacao das infra-estruturas necessarias para a realizacao dos actos medicos realizados em ambiente hospitalar

(diarias, bloco operatorio e equipamentos);
f) Medicamentos ministrados durante 0 internamento hospitalar.

Ficam excluidas as despesas relativas a aparelhos de ortodontia e respectivos moldes e estudos.
Ficam excluidas igualmente as despesas com implantes bem como tratamentos efectuados com utillzacao de metais preciosos.
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AMBITO TERRITORIAL DOS PLAN OS MISTOS E DE REDE

As presentes Condicoes s6 tern validade para os cuidados de saude prestados em Portugal, excepto se a afeccao ocorrer durante uma
viagem ou estadia no estrangeiro, com curacao nao superior a 30 dias.

EXTENSAo AO ESTRANGEIRO - MILITARES EM •. MISsAo DIPLOMATICA"

As presentes Condicoes regulam a possibilidade de, mediante apreciacao casuistica, se efectuar a extensao de cobertura ao Estrangeiro
para Militares em "Missao Diplomatica", mediante um sobreprernlo de 25 % relativamente ao prernio em vigor, nao ficando garantida a
cobertura de Transporte de Urgencia.

DESCONTOS FAMiLiAS NUMEROSAS

Os agregados familiares constituidos por 4 ou mais elementos beneficiam de um desconto de 10% sobre 0 prernio global.

PAGAMENTO DO PREMIO

o premio sera pago atraves de debito em conta bancaria.
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QUADRO DE GARANTIAS

COBERTURAS

Internamento Hospitalar

• lnt. Cinirpicas em Internamento

I
: lnt. Cirurqicas em Ambulat6rio

Outras Despesas Internamento

• Pr6teses_Cirurgicas

I Parto

• NormalI· Cesariana

GARANTIAS I COMPARTIPACOES

• !ntE!lrruP9a~ lnvoluntaria da ~~!.9.~
Ambulat6rio

Esto~tologi~

Pr6teses e Ort6teses (")

• Ort6teses Oftalmol6gicas

(*) Esta cobertura nao se aplica no Plano de Rede

COMPARTICIPACOES

COBERTURAS

Internamento Hospitalar (OpC;ao A e B)

• lnt, Cirurqicas em Internamento

• lnt, Cirurqicas em Ambulat6rio

• Outras Despesas Internamento

• Pr6teses Cirurqicas

Parto (OpC;ao B)

• Normal
• Cesariana

• lnterrupcao Inv. da Gravidez

Ambulat6rio (Opc;ao B)

E~tomatol0J!ia (Opc;ao B)

Pr6teses e Ort6teses (Opc;ao B)

• Ort6teses Oftalrnoloqicas

Plano
Complementar

Reembolso (1)

Plano Complementar I
Plano Misto I Plano de Rede

Opc;ao A Opc;ao B

€15.000 €15.000

€1.000

€1.000

€200

€400
€150

Plano Misto

Reembolso (3)

90%

90%

85%

85%

85%

Plano de Rede

Rede
MElticare(2)

90%90%

90%90%

85%

85%

85%

Rede Multicare(2)

50%

50%

45%

45%

Nao apllcavel

85%

85%

Nao apllcavel

(1) Funciona exclusivamente sobre 0 valor remanescente a cornparticipacao da Assistencia na Doenca aos Militares (ADM) ou pela ADSE, desde que coberto
pela Ap6lice
(2) Esta modalidade permite a utilizacao da Rede Multicare, usufruindo da vantagem dos precos convencionados;
(3) Funciona sobre 0 valor remanescente nao pago pela ADM, ADSE ou por um qualquer subsistema.
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Idade

Ate 24 anos

25 a 35 anos

36 a 45 anos

46 a 70 anos

71 a 80 anos

Mais de 80 anos
INEM 2%

Idade

Ate 24 anos

25 a 35 anos

36 a 45 anos

46 a 70 anos

71 a 80 anos

Mais de 80 anos

INEM 2%

Idade

Ate 24 anos

25 a 35 anos

36 a 45 anos

46 a 70 anos

71 a 80 anos

Mais de 80 anos

INEM 2%

PREMIOS TOTAlS ANUAIS POR PESSOA SEGURA

PLANO COMPLEMENTAR- ..
Opl;aoA

Com adesao a Sem adesao a
outro Produto outro Produto

Opl;ao B
Com adesao a Sem adesao a
outro Produto Outro Produto

€ 55.94 € 92.02 € 233.76 € 384,54

€ 59.24 € 97,43 € 247.52 €407.16

€ 62.52 € 102.84 € 261.26 € 429.71

€ 65!.-82 € 10~.25 € 275.01 € 452,40

€ 80.71 € 132.76 € 337.27 € 554.82

€ 88.79 € 146.03 € 371.01 € 610.31

PLANO MISTO
Opl;ao A

Com adesao a Sem adesao a
outro Produto outro Produto

€ ~9,44

€ 62..93
€ 66,42

€ 69.93

€ 85.r5

€ g4.33

J

J
j

€ 104.33

€110,46

€ 116.60

€ 122.74

€ 150.52

€ 165.59

Opl;ao B
Com adesao a Sem adesao a
outre Produto outro Produto

€ 247.79

€ 262.36

€ 276.94

€ 2912.1

~ 357.51

€ 393.27

€ 407.59

€ 431.58

€ 45~.56

€ 47~,5~

€ 588.Q8

€ 646.90

PLANO DE REDE
Opl;aoA

Com adesao a Sem adesao a
outro Produto outre Produto

Opl;ao B
Com adesao a Sem adesao a
outre Produto outro Produto

€ 51,45 € 84.65 € 198.80 € 327.01

€ 54,49 € 89.64 € 210,49 € 346.25

€ 57.52 € 94.61 € 222.17 € 365,49

~6024 €9~59 € 233.88 € 384.7~

f.74.26 € 122.14 J € 286.82 € 471.83

€ 81.68 € 134.36 € 315.51 € 519.01

DOCUMENTOS TECNICOS

Este segura esta sujeito aos seguintes documentos tecnlcos:

• Proposta e lnforrnacoes Pre-contratuais: Forcas Militares Militarizadas e de Seguran9a/Set2009

• Condicoes Gerais e Especiais: IB102/Nov2009
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