
EXÉRCITO / FIDELIDADE
SABIA QUE POR SER MILITAR DO EXÉRCITO, BENEFICIA 
DE CONDIÇÕES ESPECIAIS NOS SEGUROS FIDELIDADE?

CONHEÇA ALGUMAS SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO 
DESENVOLVIDAS A PENSAR EM SI E NA SUA FAMÍLIA

PROTOCOLO 
EXÉRCITO 
PORTUGUÊS

SEGURO DE VIDA

Ter um seguro de Vida é prevenir imprevistos com consequências 
graves, salvaguardando a sua proteção financeira e da sua família.

O seguro de Vida disponibiliza-lhe uma proteção que:
• Garante nas missões humanitárias e de paz, um capital nas
coberturas de Morte e Invalidez Definitiva para a profissão 
ou atividade compatível por Acidente;
•  O prémio mensal é fixo independentemente da idade e varia 
de acordo com o capital contratado.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR

SEGURO AUTO

E SE TIVER UM ACIDENTE QUANDO 
MENOS ESPERAR?  
A pensar em si, desenvolvemos o seguros de Acidentes Pessoais. 
Um seguro simples e acessível, que  disponibiliza-lhe várias 
opções de capital,  para que possa  escolher a proteção adequada 
ao que pretende.

PARA CRIANÇAS TRAQUINAS  
Sabia que, a um custo muito reduzido, pode salvaguardar, 
os prejuízos causados aos outros por si, pelos seus filhos 
ou cônjugue, pelos seus empregados domésticos ou até mesmo 
pelos seus animais de companhia? O Fidelidade Responsabilidade 
Civil Familiar é um seguro que garante a responsabilidade civil 
extracontratual pelos danos causados a terceiros por todos os 
membros do seu agregado familiar, empregados domésticos 
ao seu serviço e ainda animais de companhia (desde que coabitem 
consigo e não sejam legalmente qualificados como perigosos 
ou potencialmente perigosos,

PARA CONDUZIR SEGURO NA ESTRADA E NA VIDA 
Não existem dois condutores iguais. É por isso que na Fidelidade 
há um seguro que se adapta ao perfil de cada condutor. Desde a 
versão mais básica com a cobertura obrigatória de responsabili-
dade civil do seguro Auto, até à opção mais abrangente que lhe 
garante uma segurança mais robusta para quem valoriza a sua 
proteção e a da sua família, com coberturas de danos próprios.
 
Caso tenha um carro usado, pode optar pelo seguro Autoestima, 
específico para carros usados (entre os 4 e os 20 anos), que inclui 
proteção de danos próprios adequada ao automóvel e a um preço 
mais acessível do que um seguro de danos próprios tradicional. 
Inclui veículo de cortesia, em caso de imobilização por acidente. 
Com este seguro, o seu automóvel fica protegido com um capital 
seguro correspondente a 70% do seu valor de mercado e, em caso 
de acidente, a reparação é efetuada na Rede de Oficinas Autoestima, 
com garantia de 2 anos.



SEGURO DE SAÚDE MULTICARE

PLANO COMPLEMENTAR  
Solução com modalidade de complementaridade criada 
exclusivamente para Militares. Caso pretenda utilizar a rede 
da ADM ou de outro subsistema, é reembolsado pela Multicare 
exclusivamente após prévia comparticipação desse subsistema;

ESCOLHA O PLANO MAIS ADEQUADO PARA SI 

PLANO REDE  
Para quem pretende utilizar exclusivamente a rede Multicare. Quando 
a despesa for realizada num Prestador comum à Rede Multicare 
e ao subsistema de saúde, tendo sido previamente comparticipada 
por este, a Multicare  reembolsa 100% do remanescente.

PLANO MISTO  
Uma opção que combina a possibilidade de utilizar a Rede Multicare 
ou ser reembolsado sobre o remanescente não pago por qualquer 
subsistema;

A Multicare disponibiliza-lhe diversas soluções de saúde, para que tenha a proteção e os cuidados que mais se adequam às suas necessidades: 
• Sem limite etário de permanência no seguro (idade máxima de adesão: 65 anos);
• Possibilidade de incluir os filhos até aos 30 anos de idade, desde que dependendes financeiramente.

SEGURO MULTIRRISCOS

FIDELIDADE CASA  
Mais do que proteger a sua casa e os seus bens, cuidamos de si. 
Quer seja proprietário, senhorio ou inquilino, o Fidelidade Casa 
é um seguro que se adapta às suas necessidades. Para que esteja 
sempre protegido. 
 
Com o Fidelidade Casa protege a sua casa e tem acesso a serviços 
de assistência, que pode usar no seu dia a dia.

SEGURO DE ACIDENTES DE TABALHO

EMPREGADA DOMÉSTICA PROTEJA QUEM CUIDA 
DA SUA CASA  
Com o Fidelidade Empregada Doméstica cumpre a sua obrigação 
legal na qualidade de empregador, de contratação do seguro 
obrigatório de acidentes de trabalho O seguro Fidelidade Empregada 
Doméstica, disponibiliza-lhe ainda uma proteção mais abrangente 
através dos serviços de Assistência Doméstica e Proteção Jurídica.

COBERTURAS

CAPITAIS COMPARTIÇÕES

PERÍODOS 
CARÊNCIA

PLANO COMPLEMENTAR/ 
PLANO MISTO/PLANO REDE

PLANO 
COMPLEMENTAR

PLANO 
MISTO

PLANO 
REDE

OPÇÃO A OPÇÃO B REEMBOLSO(1) REDE 
MULTICARE REEMBOLSO(1) REDE 

MULTICARE

Internamento Hospitalar 25.000€ 25.000€ 90% 50% 90% 70%/100% (4)

90 dias
Cirurgia Em Ambiente 
Hospitalar Sem Internamento

Parto 1.250€ 300 dias

Consultas, Exames 
e Tratamentos (Ambulatório)(2) 1.000€ 85% 45% 85% (3)/100% (4)

90 dias

Fisioterapia 250€

Estomatologia e Medicina 
Dentária

200€ 85% 45% 85% 70%/100% (4)

Próteses e Ortóteses 400€ 85% - 85% Não aplicável

Ortóteses Oftalmológicas
150€

45%

Medicina Online

  Cobertura incluída         -  Não aplicável

(1) Funciona sobre o remanescente de uma prévia comparticipação da ADM ou de outro subsistema. (2) Franquia anual de 30 €, que no Plano Misto é partilhada entre Rede e Reembolso. 
(3) A cargo do cliente — Consultas: Consultório 13,5 €; Domicilio 25 €; Atend. Perman. 37,5 €. Exames: Anat.Patol. 5 €; Anál.Clin.15% min 1,5 €; Ecogr. 10 €; Resson.Magnét. 60 €; RX 5 €; 
TAC 25 €; outros 15%. (4) Quando a despesa for realizada num Prestador comum à Rede Multicare e ao subsistema de saúde, tendo sido previamente comparticipada por este, a Multicare 
reembolsa 100% do remanescente.



Exclusões das Coberturas: As coberturas associadas a estes seguros não estão isentas de exclusões, pelo que não são conferidas em todas as circunstâncias. 
As exclusões aplicáveis constam das Informações Pré-Contratuais destes produtos. 
Esta Informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. - NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa - Sede: Largo do Calhariz, 30 1249-001 Lisboa – Portugal 
- Capital Social EUR 509.263.524 - www.fidelidade.pt 
Apoio ao Cliente: Dias úteis das 9h às 20h. T. 217 94 87 01 Chamada para a rede fixa nacional. E. apoiocliente@fidelidade.pt M
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UMA APP PARA GERIR O SEU SEGURO.

Na app MyFidelidade pode pedir reembolso de despesas de saúde 
através de fotografia das faturas/recibos, sem necessidade de enviar 
os originais das despesas por correio. Pode ainda fazer a gestão 
do seu seguro, gerar um cartão Multicare digital e muito mais. 
É simples e rápido.

CONSULTA DE MEDICINA ONLINE SEMPRE 
DISPONÍVEL, SEM CUSTOS ADICIONAIS.

24 horas por dia, 7 dias da semana. Basta ligar e terá um médico 
de Medicina Geral e Familiar disponível para o esclarecer, ajudar 
ou encaminhar, sem deslocações, sem esperas e sem custos 
adicionais. Através da cobertura Medicina Online, tem também 
disponível uma equipa de médicos de diversas especialidades: 
Médico Assistente Online, Segunda Opinião, Serviços de Saúde 
Mental (como Consultas de Psicologia, Programa de Stress 
e Ansiedade) e Serviços de Promoção de Vida Saudável, entre outros.

ACESSO A PRESTADORES DE SAÚDE 
PRIVADOS DE REFERÊNCIA.

Acesso à Rede Multicare que inclui prestadores como a Luz Saúde, 
CUF, Lusíadas, Fundação Champalimaud, entre outros.

UM SEGURO QUE LHE DÁ ACESSO A DIVERSAS VANTAGENS


