
lusitania.pt

Seguros 
os negócios 
crescem 
mais fortes

Seguros Empresas



Conheça as soluções de Seguro 
Automóvel e aproveite ao máximo 
cada momento ao volante.

Condutor Proteção Extra +
Três conjugações de capitais para despesas 
de tratamento e uma renda mensal, durante 
10 anos, em caso de Morte ou Invalidez 
Permanente, em consequência de acidentes 
com ou sem culpa.

Veículo de Substituição Acidente ou Avaria
Veículo de substituição, em caso de acidente, 
com ou sem culpa. Em caso de avaria, 
atribuição, a partir do dia seguinte, 
à imobilização, caso a reparação não possa 
ser efetuada no próprio dia.

Assistência em viagem
Acesso a um conjunto de garantias 
no serviço de assistência ao veículo, 
pessoas e às suas bagagens, 24 h/dia, 
7 dias por semana. Opte pela Assistência 
em Viagem VIP para o acesso a um serviço 
mais completo.

Automóvel
Motore

• Segurança e conforto
de série, num seguro com 
quatro soluções à sua medida.

• Redução de franquia
em reparações na Rede
de O�cinas Recomendadas.

• Soluções para qualquer
tipo de veículo, adaptável
às necessidades da empresa,
com possibilidade 
de assegurar frotas.

Vantagens:
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Seguros vamos 
mais longe

Responsabilidade Civil

 Obrigatória

 Facultativa

Proteção Jurídica

Assistência em Viagem

Assistência em Viagem VIP

Pessoas Transportadas

Condutor Proteção Extra+

Auto 4x4 Patas

Quebra Isolada de Vidros

Furto ou Roubo

Incêndio, Raio ou Explosão

Choque, Colisão e Capotamento

Atos Maliciosos

Fenómenos da Natureza

Veículo de Substituição

Privação do Uso
 Coberturas não acumuláveis

Veículo Imobilização Acidente (2)

Veículo Substituição Avaria (2)

Extensão Assistência em Viagem Avaria

Valor de Substituição em Novo

Variação de Mercado
 Coberturas não acumuláveis

Garantia de Bónus

INNOVATION
ONE

INNOVATION
PLUS

EXECUTIVE EXCELLENCE

Segurança
Essencial

Essencial com 
Furto ou Roubo

Completo com
Danos Próprios

A proteção
mais completa

Opcional Opcional

Opcional

Opcional (1)

Opcional

Opcional

Opcional Opcional Opcional

Opcional Opcional Opcional Opcional

Opcional Opcional Opcional

Opcional Opcional Opcional

Opcional

Opcional
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Opcional Opcional
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Motore
Ligeiro de passageiros e mercadorias

Não dispensa a leitura atenta das condições pré-contratuais
e contratuais legalmente exigidas.

· · ·

Para mais informações sobre coberturas, capitais e franquias fale connosco.

(1) Apenas disponível para o condutor.
(2) Apenas se contratada a cobertura de Assistência em Viagem.

COBERTURAS



Trans�ra a responsabilidade legal pelos 
acidentes que os seus colaboradores possam 
sofrer no exercício das funções.

Acesso aos melhores cuidados de saúde 
e acompanhamento médico, em qualquer 
ponto do país.

Prestação de uma assistência médica 
de qualidade e adequada à recuperação 
do trabalhador para a vida ativa.

Possibilidade de adicional o serviço 
de assistência para deslocações 
ao estrangeiro, que garante, nas situações 
de acidente de trabalho ou de doença, 
um acompanhamento para o auxiliar na sua 
recuperação.

• Garante a estabilidade 
�nanceira do trabalhador, 
salvaguardando todas 
as prestações legais.

• As prestações em espécie 
garantem tudo o que estiver 
relacionado com as despesas 
de tratamento.

• As prestações em dinheiro 
garantem a sobrevivência 
económica do sinistrado e dos 
seus familiares, dependendo dos 
salários indicados.

Vantagens:
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Acidentes
de Trabalho
Conta de Outrem



Assistência Médica, Cirurgia, Geral ou Especializada, Incluindo Todos os Elementos 
Necessários de Diagnóstico de Tratamento

Transportes para Observação, Tratamento ou Comparência a Atos Judiciais

Fornecimento Aparelhos de Próteses, Ortótese e Ortopedia, sua Renovação e Reparação

Indemnização por Incapacidade Temporária

Indemnização por Incapacidade Permanente e / ou Capital de Remissão

Subsídio por Morte

Despesas de Funeral

Subsídio por Situações de Elevada Incapacidade Permanente

Subsídio para Readaptação de Habitação

Prestação Suplementar em Caso de Necessidade de Assistência 3ª Pessoa

Estabelecimento de Pensão Provisória por Incapacidade Permanente entre o dia da alta 
e o da �xação de�nitiva

Reabilitação Funcional

Assistência Farmacêutica

Enfermagem

Hospitalização

Hospedagem

GARANTIAS

Em espécie

Em dinheiro

Para mais informações sobre coberturas, capitais e franquias fale connosco.

Acidentes de Trabalho
Conta de Outrem

Seguros vamos 
mais longe

Não dispensa a leitura atenta das condições pré-contratuais
e contratuais legalmente exigidas.



Salvaguarde a sua segurança
no dia a dia e a proteção
do seu orçamento familiar.

Acesso aos melhores cuidados de saúde 
e a assistência médica.

Serviço de assistência para deslocações 
ao estrangeiro, opcional, que garante, nas 
situações de acidente de trabalho 
ou de doença, um acompanhamento para 
o auxiliar na sua recuperação.

Em complemento, inclui um seguro 
de Acidentes Pessoais, que lhe garante 
a segurança e proteção extrapro�ssional.

• Garante a sua estabilidade 
�nanceira salvaguardando todas 
as prestações legais.

• Com as prestações em espécie 
assegura tudo o que estiver 
relacionado com as despesas 
de tratamento.

• Com as prestações em dinheiro 
garante a sua sobrevivência 
económica e dos seus familiares.

Vantagens:

lusitania.pt

Acidentes
de Trabalho
Trabalhador 
Independente



Assistência Médica, Cirurgia, Geral ou Especializada, Incluindo Todos os Elementos 
Necessários de Diagnóstico de Tratamento

Transportes para Observação, Tratamento ou Comparência a Atos Judiciais

Fornecimento Aparelhos de Próteses, Ortótese e Ortopedia, sua Renovação e Reparação

Indemnização por Incapacidade Temporária

Indemnização por Incapacidade Permanente e / ou Capital de Remissão

Subsídio por Morte

Despesas de Funeral

Subsídio por Situações de Elevada Incapacidade Permanente

Subsídio para Readaptação de Habitação

Prestação Suplementar em Caso de Necessidade de Assistência 3ª Pessoa

Estabelecimento de Pensão Provisória por Incapacidade Permanente entre o dia da alta
e o da �xação de�nitiva

Reabilitação Funcional

Assistência Farmacêutica

Enfermagem

Hospitalização

Hospedagem

GARANTIAS

Para mais informações sobre coberturas, capitais e franquias fale connosco.

Em espécie

Em dinheiro

Acidentes de Trabalho
Trabalhador Independente

Seguros vamos 
mais longe

Não dispensa a leitura atenta das condições pré-contratuais
e contratuais legalmente exigidas.



Salvaguarde a sua estabilidade 
e a da sua empresa.

Avaria de Máquinas
Possibilidade de garantir a reparação 
ou substituição de máquinas 
ou equipamentos, na sequência de avaria.

Responsabilidade Civil
Possibilidade de salvaguardar 
a responsabilidade pelos danos que possa 
causar a terceiros, decorrentes da exploração 
do negócio.

Riscos Elétricos
Possibilidade de danos ou prejuízos causados 
em máquinas ou aparelhos elétricos, devido 
a efeitos diretos de corrente elétrica.

Multirriscos
Mercantile

• Soluções de proteção 
especí�cas para diferentes 
setores de atividade.

• Descontos para quem tem 
medidas de segurança que vão 
até 30% em função dos meios 
de proteção instalados.

• Protege o seu negócio 
garantindo, numa única apólice, 
o estabelecimento, o seu 
conteúdo e, ainda, os danos que 
possa causar a terceiros.

Vantagens:

lusitania.pt



Aluimento de Terras

Atos de Vandalismo ou Maliciosos

Avaria de Máquinas

Choque ou Impacto de Objectos Sólidos

Choque ou Impacto de Veículos Terrestres

Danos em Bens de Empregados

Danos em Bens do Senhorio

Danos por Água

Demolição e Remoção de Escombros

Derrame Acidental de Óleo

Derrame de Sistemas Hidráulicos de Proteção Contra Incêndio

Desenhos e Documentos

Despesas de Guarda e Vigilância

Deterioração de Bens Refrigerados

Encargos Fixos

Equipamento Eletrónico

Fenómenos Sísmicos

Furto ou Roubo

Greves, Tumultos e Alterações da Ordem Pública

Incêndio, Ação Mecânica de Queda de Raio e Explosão

Inundações

Mercadorias Transportadoras

Perda de Rendas

Prejuízos indiretos

Privação Temporária de Uso do Local Arrendado

Quebra Acidental de Painéis Solares

Quebra Acidental de Vidros e Espelhos Fixos, Loiças Sanitárias, Letreiros e Anúncios Luminosos

Quebra ou Queda de Antenas

Queda Acidental de Árvores

Queda de Aeronaves

Reposição Automática de Capital

Responsabilidade Civil Exploração do Estabelecimento

Responsabilidade Civil Proprietário

Riscos Elétricos

Tempestades

Trespasse

COBERTURAS EDIFÍCIO CONTEÚDO
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Para mais informações sobre coberturas, capitais e franquias fale connosco.

Opcional Opcional

Opcional Opcional

Opcional Opcional

Opcional Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Mercantile

Seguros vamos 
mais longe

Não dispensa a leitura atenta das condições pré-contratuais
e contratuais legalmente exigidas.



Com um plano de saúde tão 
completo, é seguro dizer que viver, 
assim, tem outro gosto.

Segunda Opinião Médica
Garante a possibilidade de recorrer 
a um segundo parecer médico, prestado 
pelos melhores especialistas, 
na eventualidade de vir a ser diagnosticada 
uma doença grave.

Rede Global Espanha
Acesso a uma rede de 18.000 especialistas, 
hospitais e clínicas conceituados em Espanha, 
em condições idênticas às praticadas na rede 
de prestadores em Portugal.

Doenças Graves em Portugal
Possibilita a inclusão da garantia de 
“Doenças Graves” que lhe permite ter acesso 
a uma extensão do capital 
de “Internamento Hospitalar”.

Saúde
Pleno

• Um produto com três opções distintas 
que permite a duplicação de capitais, 
para reforçar a segurança e proteção.

• Acesso direto à rede AdvanceCare 
com 16.000 parceiros de saúde 
e especialistas em todo o país, aos 
quais pode recorrer durante 
o período de carência e para 
doenças preexistentes, bene�ciando 
dos preços convencionados.

• Bene�cie de descontos até 20% 
para o agregado famíliar.

• Soluções "à medida" para grupos 
com 30 ou mais colaboradores.

Vantagens:

lusitania.pt



Internamento Hospitalar 

 Pequena Cirurgia

 Parto Normal, Cesariana e Interrupção Involuntária da Gravidez

Ambulatório

 Consultas, Análises e Exames

 Tratamentos de Fisioterapia

 Consultas de Psiquiatria

Medicamentos

Medicina Dentária

Próteses e Ortóteses

 Aros e Lentes Oculares

 Lentes de Contacto

Benefício Diário por Hospitalização

Segunda Opinião Médica

Rede Bem-Estar

Assistência Saúde

Rede Global Espanha

Doenças Graves em Portugal 

S | S+COBERTURAS M | M+ L | L+
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Para quem valoriza a Cobertura de Internamento Hospitalar.

Para quem valoriza a Cobertura de Internamento Hospitalar 
e Consultas de Especialidade.

Para quem valoriza um Seguro de Saúde completo com 
capitais elevados.

Consulte a possibilidade de optar pela duplicação de alguns capitais, 
através dos módulos S+, M+ e L+, e as soluções complementares 
ao seu seguro de saúde.

·
· ·

·
·

·· ·

Para mais informações sobre coberturas, capitais e franquias fale connosco.

Saúde
Pleno

Seguros vamos 
mais longe

Não dispensa a leitura atenta das condições pré-contratuais
e contratuais legalmente exigidas.



Liberdade de escolha, de médicos
ou hospitais da sua preferência,
com três opções de subscrição.

Segunda Opinião Médica
Garante a possibilidade de recorrer 
a um segundo parecer médico, prestado 
pelos melhores especialistas, 
na eventualidade de vir a ser diagnosticada 
uma doença grave.

Doenças Graves em Portugal
Possibilita a inclusão da garantia 
de “Doenças Graves” que lhe permite ter 
acesso a uma extensão do capital 
de “Internamento Hospitalar”.

Assistência Saúde
24 horas por dia, 7 dias por semana, 
possibilidade de consultas ao domicílio com 
um copagamento reduzido.

Saúde
Livre

• Permite a livre escolha do seu 
médico e a melhor solução face 
às suas necessidades 
e expectativas.

• Bene�cie de descontos até 
20% para o agregado familiar.

• Soluções "à medida" para 
grupos com 30 ou mais 
colaboradores.

Vantagens:

lusitania.pt



Internamento Hospitalar 

 Pequena Cirurgia

 Parto Normal, Cesariana e Interrupção Involuntária da Gravidez

Ambulatório

 Consultas, Análises e Exames

 Tratamentos de Fisioterapia

 Consultas de Psiquiatria

Medicamentos

Medicina Dentária

Próteses e Ortóteses

 Aros e Lentes Oculares

 Lentes de Contacto

Benefício Diário por Hospitalização

Segunda Opinião Médica

Assistência Saúde

Doenças Graves em Portugal 
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Para quem valoriza a Cobertura de Internamento Hospitalar.

Para quem valoriza a Cobertura de Internamento Hospitalar 
e Consultas de Especialidade.

Para quem valoriza um Seguro de Saúde completo com 
capitais elevados.

Consulte as nossas soluções complementares ao seu seguro 
de saúde.

··
··

··

·

·

Para mais informações sobre coberturas, capitais e franquias fale connosco.

Saúde
Livre

Seguros vamos 
mais longe

Não dispensa a leitura atenta das condições pré-contratuais
e contratuais legalmente exigidas.



Aceda a redes especializadas como hospitais e clínicas a preços especiais 
para si e para toda a família.

Sem formalidades médicas ou exclusões e de rápida contratação.

Saúde Viva e Viva +
• Assistência Saúde

• Benefício Diário por Hospitalização

• Rede Bem-Estar

• Rede Essencial AdvanceCare

• Segunda Opinião Médica

Saúde Oftalmologia
• Assistência Saúde Oftalmologia

• Pack Oftalmologia

• Rede Oftalmologia

• Rede Óticas

Saúde Dentária
• Assistência Saúde

• Despesas de Tratamento por Acidente

• Rede Bem-Estar

• Rede Medicina Dentária

Seguros aproveitamos
mais a vida

Não dispensa a leitura atenta das condições pré-contratuais
e contratuais legalmente exigidas.lusitania.pt

Saúde
Outros produtos



LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 
Rua de São Domingos à Lapa, 35 
1249-130 Lisboa PORTUGAL

Capital Social 12.500.000 € • NIPC 501 689 168 • Matriculada na C.R.C. de Lisboa
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