Seguros Particulares

Seguros
aproveitamos
mais a vida

lusitania.pt

Automóvel
Auto 21
Para quem procura uma solução
com as coberturas essenciais
e prémio ajustado.

Vantagens:

• Acesso a um conjunto
de coberturas que irá valorizar,
em caso de acidente
ou avaria, em qualquer hora
e em qualquer lugar.
• Redução das franquias
sempre que as reparações, por
Quebra Isolada de Vidros,
sejam efetuadas na Rede
de Oficinas Recomendadas.
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Assistência em Viagem VIP
Uma assistência com maior leque
de garantias e capitais mais elevados,
a partir do Km zero, sempre ao seu lado.
Pessoas Transportadas
Quatro opções de capitais com diferentes
garantias adaptadas às suas necessidades,
que podem ser acionadas em consequência
de acidente com ou sem culpa.

Auto 21
Ligeiro de passageiros e mercadorias
COBERTURAS
Responsabilidade Civil

·
·
·

Obrigatória
Proteção Jurídica
Assistência em Viagem
Assistência em Viagem VIP

Opcional

Pessoas Transportadas
Todos os ocupantes

Opcional

Quebra Isolada de Vidros

Opcional

Veículo Imobilização Acidente

Opcional

Veículo Substituição Avaria

Opcional

·

Extensão Assistência em Viagem Avaria
Para mais informações sobre coberturas, capitais e franquias fale connosco.

Seguros vamos
mais longe

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

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

Vantagens:

Garantia de 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.

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

Cobertura Auto 4X4 Patas
Salvaguarda o pagamento das Despesas
de Tratamento do seu animal em caso
de acidente quando transportado
no seu veículo.

• Redução de franquia
em reparações na Rede
de Oficinas Recomendadas.

Campanha dos Km
Quanto Menos Anda, Menos Paga!

• Um conjunto de coberturas
que irá valorizar, em caso
de acidente, roubo ou avaria,
em qualquer hora
e em qualquer lugar.

Como funciona?
Na subscrição do seguro é efetuada uma vistoria ao seu
veículo para determinação do número de quilómetros àquela
data. Na renovação do mesmo, é realizada uma nova vistoria
para determinar quantos quilómetros foram percorridos
na anuidade.
Quem pode beneficiar deste desconto?
Clientes Particulares, com mais de 25 anos de idade e mais
de 2 anos de carta, sem sinistros nas últimas 2 anuidades.
Disponível, em contratos anuais, para veículos ligeiros
de passageiros e de mercadorias, de uso particular, subscritos
no produto Lusitania Motore, não incluído em Plano de Seguros.
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Como pode aderir a esta campanha?
Para aderir à “Campanha dos Km” basta que, no momento
da subscrição ou renovação da apólice, seja efetuada uma
vistoria aos quilómetros do veículo.

Motore
Ligeiro de passageiros e mercadorias
COBERTURAS

INNOVATION
ONE

INNOVATION
PLUS

EXECUTIVE

EXCELLENCE

Segurança
Essencial

Essencial com
Furto ou Roubo

Completo com
Danos Próprios

A proteção
mais completa

·

·
·
·

Responsabilidade Civil
Obrigatória
Facultativa
Proteção Jurídica
Assistência em Viagem
Assistência em Viagem VIP
Pessoas Transportadas

·

·

·
·
Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

·
·

(1)

·

·
·
·

·
·

Condutor Proteção Extra+

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Auto 4x4 Patas

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Quebra Isolada de Vidros

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Furto ou Roubo

·

Opcional

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)

Opcional

Opcional

Opcional

Veículo Substituição Avaria (2)

Opcional

Opcional

Opcional

Extensão Assistência em Viagem Avaria
Valor de Substituição em Novo

·

·

Variação de Mercado

·

Opcional

·

Opcional

Opcional

Coberturas não acumuláveis
Garantia de Bónus

Opcional

·
·

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

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

Seguros vamos
mais longe

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

Caçador
Pratique o seu desporto favorito,
sabendo que está protegido,
com possibilidade de reforçar
os capitais em todas as coberturas.
Vantagens:

• Permite renovar, de forma
cómoda e simples, a sua
licença de uso e porte
de armas de caça.
• Garante a proteção
obrigatória por lei.
• Adapta-se ao seu estilo
de caça permitindo a escolha
de capitais.
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Assistência ao Caçador
Serviço de Assistência ao Caçador que para
além de ter a garantia de Proteção Jurídica,
tem ao dispor a utilização do serviço
de assistência em caso de acidente.
Cães do Segurado e Danos em Armas
Possibilidade de inclusão de cães de caça,
e de danos em armas, garantindo
o pagamento de indemnização.
Morte ou Invalidez Permanente,
Incapacidade temporária Absoluta
e Despesas de Tratamento
Escolha de diversas coberturas no âmbito
de Acidentes Pessoais.

Caçador
OPÇÃO 1

COBERTURAS
Responsabilidade Civil Caçador
Morte ou Invalidez Permanente (Idade limite de permanência 70 anos)

·

Incapacidade Temporária Absoluta (Idade limite de permanência 70 anos)
Despesas de Tratamento (Idade limite de permanência 70 anos)
Despesas de Funeral
Danos em Armas (Limite e franquia por sinistro)
Cães do Segurado (Limite por sinistro)

·
·

Assistência ao Caçador
Responsabilidade Civil dos Portadores de Armas

OPÇÃO 2, 3 e 4

·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Lusitania Portadores de Armas
Um seguro dirigido exclusivamente para si, que é titular de uma licença de uso
e porte de arma, abrangendo todas as classes de armas permitidas por lei.

Seguro Responsabilidade Civil Montarias, Largadas Batidas
Conheça o nosso produto desenvolvido especialmente para garantir
a responsabilidade civil e proteção aos seus eventos cinegéticos

Seguro na sua
atividade de lazer

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

Casa Ideal
O seguro ideal para proteger
o melhor do seu mundo: a sua casa.

Vantagens:

• Produto muito completo, com
mais de 28 coberturas base,
e 6 facultativas, que protege
o Edifício, o Conteúdo
e as Pessoas.
• Três níveis de franquias que
permitem uma melhor adequação
às suas necessidades, interesses
e exigências.
• Construa com toda
a flexibilidade, a solução mais
adequada às suas necessidades
de segurança.
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Garantias de Danos Acidentais nos seus
bens ou equipamentos
Garante os danos resultantes
de um acidente nos seus bens
ou equipamentos.
Proteção especial para toda a família
Riscos Pessoais Domésticos,
Responsabilidade Civil e Assistência ao Lar,
24 horas por dia, 365 dias por ano.
Riscos Elétricos em 1º Risco
Opção de reforço dos limites
de indemnização da garantia de Riscos
Elétricos em 1º Risco.

SOLUÇÃO ALOJAMENTO LOCAL
Conheça a nossa solução que se adapta
aos diversos tipos de alojamento local
e a todas as dimensões do negócio,
protegendo o património, os colaboradores
e as responsabilidades perante
os seus hóspedes.

Casa Ideal
COBERTURAS

EDIFÍCIO

·
·
·
·

Atos de Vandalismo ou Maliciosos
Aluimento de Terras
Assistência ao Lar - Conforme Condição Especial
Choque ou Impacto de Veículos Terrestres
Danos em Bens do Senhorio
Danos em Bens de Empregados Domésticos

·
·
·
·
·

Danos Estéticos
Danos em Jardins, Muros e Vedaçôes
Danos por Àgua e Pesquisa de Avarias
Demolição e Remoção de Escombros
Derrame Acidental de Óleo
Deterioração de Bens Refrigerados

·
·
·
·
·

Furto ou Roubo
Greves, Tumultos e Alteração da Ordem Pública
Incêndio, Ação Mecânica de Queda de Raio e Explosão
Instalação Elétrica
Inundações
Mudança Temporária
Privação Temporária do Uso
Quebra Acidental de Vidros e Espelhos Fixos, Tampos em Pedra e Loiças Sanitárias
Quebra ou Dano em Aparelhos de Detenção de Intrusão ou Alarmes
Quebra ou Queda de Antenas
Quebra ou Queda de Painéis Solares
Queda Acidental de Árvores
Queda de Aeronaves
Responsabilidade Civil Familiar

·
·
·
·
·
·
·

Responsabilidade Civil Proprietários
Riscos Elétricos em Primeiro Risco
Riscos Pessoais Domésticos

·

Tempestades
Bens Móveis de Jardins
Danos Acidentais

CONTEÚDO

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Opcional
Opcional

Perda de Rendas

Opcional

Equipamento Informático

Opcional

“Todos os Riscos” bens de Uso Pessoal

Opcional

Fenómenos Sísmicos

Opcional

Opcional

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

Seguros vamos
mais longe

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

Embarcações
de Recreio
Aprecie ao máximo
e com total segurança
os seus momentos de lazer.

Vantagens:

Responsabilidade Civil
A cobertura legalmente exigida com
a possibilidade de aumento de capital.
Danos à Embarcação

• Navegue tranquilo, com
flexibilidade na contratação
de um seguro de utilização
particular ou na atividade
marítimo-turística, com
possibilidade de inclusão
de danos próprios.

Salvaguarda os danos durante a permanência
a nado ou em terra, e durante o seu transporte
por via terrestre.
Acidentes Pessoais Ocupantes
Garante aos passageiros embarcados o
pagamento de uma indemnização por Morte
ou Invalidez Permanente, bem como Despesas
de Tratamento e Repatriamento e Despesas
de Funeral.
Assistência à embarcação
Estamos onde precisa, 24h por dia, em caso
de imprevisto no mar.

Embarcações de Recreio
COBERTURAS
Responsabilidade Civil
Danos à Embarcação

DINGHY

·

NAUTILUS

·

Acidentes Pessoais Ocupantes
Assistência à Embarcação

AZIMUTE

·
·
·

Opcional

MARÍTIMO-TURÍSTICA

·

Opcional

Opcional

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

Seguros navegamos
mais tranquilos

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

Empregada
Doméstica
Proteja quem cuida da sua casa
garantindo a segurança
no dia a dia.

Vantagens:

Transfira a responsabilidade legal pelos
acidentes que possam ocorrer no exercício
das funções da sua empregada doméstica
no período em que está ao seu serviço.

• Acesso a cuidados de saúde
em caso de acidente.

Assegura a estabilidade financeira da sua
empregada doméstica.

• Garante o acompanhamento
médico personalizado
e adequado, em qualquer
ponto do país.

Assistência ao Lar, 24 horas por dia,
365 dias por ano
Garante, em caso de sinistro e durante duas
semanas, as rotinas diárias nomeadamente
a substituição dos serviços prestados.

• Promove a recuperação
do trabalhador para
a vida ativa.
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Proteção Jurídica
Garante o apoio jurídico em caso de litígio
com a sua empregada devido
a um conflito laboral.

Empregada Doméstica

GARANTIAS
Assistência Médica, Cirurgia, Geral ou Especializada, incluindo todos os elementos
necessários de Diagnóstico de Tratamento
Assistência Farmacêutica
Enfermagem

Em espécie

Hospitalização
Hospedagem
Transportes para Observação, Tratamento ou Comparência a Atos Judiciais
Fornecimento Aparelhos de Próteses, Ortótese e Ortopedia, sua renovação e reparação
Reabilitação Funcional
Indemnização por Incapacidade Temporária
Indemnização por Incapacidade Permanente e / ou Capital de Remissão
Subsídio por Morte
Despesas de Funeral

Em dinheiro

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 fixação definitiva

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

Seguros vamos
mais longe

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

Motas
Para quem aprecia uma condução
livre, segura e utiliza a mota
como meio de transporte.

Vantagens:

• Planos de garantias específicas
para ciclomotores ou motociclos
de qualquer cilindrada, ajustados
às necessidades e estilo de vida.
• Inclui uma proteção abrangente,
que assegura, em caso
de acidente, a Responsabilidade
Civil pelos danos materiais
e corporais causados a terceiros.
• Possibilidade de inclusão
de garantias de danos próprios
da mota, Danos em Capacete
e à sua integridade física.
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Assistência em viagem
O essencial de uma assistência com
desempanagem, reboque, transporte
ou repatriamento do veículo, alojamento
e transporte dos ocupantes.
Assistência em viagem VIP
Uma cobertura mais completa com apoio
em falta ou troca de combustível em Portugal,
veículo de substituição em caso de avaria
ou envio de táxi em caso de incapacidade
de condução.
Inclui a assistência a pessoas e suas bagagens.

Motas

COBERTURAS
Responsabilidade Civil
Obrigatória
Facultativa

LIGHT

SUPER (1)

·

·
·
·

Opcional

Assistência em Viagem Motas
Assistência em Viagem VIP
Proteção Jurídica
Pessoas Transportadas

·

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

·

Choque, Colisão e Capotamento (2)
Incêndio, Raio ou Explosão (2)
Furto ou Roubo (2)
Danos em Capacete (3)

·

·
·
·

Opcional

(1) Disponível para veículos com cilindrada superior a 50cc e para clientes com mais de 25 anos e 2 anos de carta.
(2) Veículos até 8 anos: 20% min. 500 €. Franquias sobre o valor do veículo (franquias agravadas em 50% para veículos com mais de 8 anos).
(3) Apenas disponível para motas com mais de 125 cc.

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

L

S

Light
Para si que gosta de andar de mota e que apenas necessita
de coberturas essenciais.

Super
Para si, com carta de condução há mais de 2 anos e com
mais de 25 anos, um leque alargado de coberturas de danos
próprios para uma proteção mais completa.

Seguros vamos
mais longe

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

Proteção
Criança
Para que os seus filhos vivam
com liberdade e sem medos.

Vantagens:

• Garante os danos que
a criança possa causar
a terceiros.

OFERTA

• Seguro de Vida
Para uma proteção completa,
a Lusitania oferece, caso reúna
as condições necessárias para
beneficiar da oferta, um Seguro
de Vida ao Tomador de Seguro.
Assim, em caso de morte
do Tomador de Seguro,
o beneficiário (criança) será
indemnizado, até ao limite
do capital contratado.
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Subsídio em caso de Internamento
Hospitalar da Criança
Em caso de acidente, garante o pagamento
de um valor diário ao titular do seguro para
que possa acompanhar a criança.
Despesas de Educação
Se em caso de acidente a criança não
puder frequentar as aulas, garante
o reembolso das despesas médicas
e de explicações, ou o transporte para,
e do, estabelecimento de ensino.

Proteção Criança

COBERTURAS

TRANQUILO

Invalidez Permanente
Despesas de Tratamento e Repatriamento
Despesas de Funeral

·
·
·

Responsabilidade Civil

Opcional

Subsídio em Caso de Internamento Hospitalar

Opcional

ATIVO

DINÂMICO

ENÉRGICO

Opcional

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

Opcional

Opcional

Despesas de Educação

Opcional

Opcional

Extensão para a Prática de Desportos Perigosos

Opcional

Opcional

Oferta Seguro de Vida*
* A Pessoa Segura é o Tomador de Seguro.

·

·

·

·

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

Tranquilo

Para crianças tranquilas que não partem um prato.
Ativo

Para crianças ativas e que podem partir pratos.
Dinâmico

Para crianças dinâmicas e desportistas.
Energético

Para crianças energéticas e com necessidade de capitais
elevados para um descanso superior.

Seguros vamos
mais longe

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

Proteção
Pessoal
Desperte todo o seu potencial com
um seguro desenhado à medida
e ajustado à sua idade.

Vantagens:

• Adapta-se ao seu estilo
de vida, no âmbito profissional
ou extraprofissional.
• Maior flexibilidade de escolha
da combinação de coberturas
e duplicação de capitais.
• Várias soluções à sua
disposição, nomeadamente
o Extra +55, com um conjunto
de coberturas diferenciadoras,
para pessoas a partir dos
55 anos.
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Assistência a Pessoas
24 horas por dia, 7 dias por semana
e disponibiliza consultas ao domicílio com
um copagamento reduzido.
Fratura de Ossos
Garante um capital até 5.000 € no caso
de sofrer um acidente que resulte na fratura
de um ou mais ossos.
Extensão para a prática amadora
de desportos perigosos
Garante os acidentes que ocorram
na prática de desportos perigosos, que
se encontram excluídos no seguro
de Acidentes Pessoais, como por exemplo,
a prática de caça submarina, artes marciais,
paraquedismo e desportos de inverno.

Proteção Pessoal
Extraprofissional
Engloba as atividades da sua vida privada
EXTRA S | S +

EXTRA M | M +

EXTRA L | L +

·
·
·

·
·
·
·

Incapacidade Temporária Absoluta
em Caso de Internamento Hospitalar

·
·
·
·
·

Opcional

Opcional

Opcional

Fratura de Ossos

Opcional

Opcional

Opcional

COBERTURAS
Morte
Morte ou Invalidez Permanente
Responsabilidade Civil
Assistência a Pessoas
Despesas de Tratamento e Repatriamento
Despesas de Funeral

Extensão para a Prática Amadora
de Desportos Perigosos

EXTRA + 55

·
·
·

·

Opcional

Profissional e Extraprofissional
A solução ideal para quem trabalha por conta própria
COBERTURAS
Morte ou Invalidez Permanente
Responsabilidade Civil
Assistência a Pessoas

TOTAL S | S +

·
·

Despesas de Tratamento e Repatriamento
Despesas de Funeral

TOTAL S | S +

·

·
·
·
·
·
·
·

Opcional

Opcional

·
·
·
·

Incapacidade Temporária
Incapacidade Temporária Absoluta
em Caso de Internamento Hospitalar
Fratura de Ossos

Opcional

TOTAL L | L +

Extensão para a Prática Amadora
de Desportos Perigosos

TOTAL SELECT

·

Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

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

Seguros vamos
mais longe

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

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

Vantagens:

• Permite a livre escolha do seu
médico e a melhor solução
face às suas necessidades
e expectativas.
• Inclua os seus filhos, sem
formalismos até 30 dias após
o seu nascimento.
• Beneficie de descontos até
20% para o agregado familiar.
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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
COBERTURAS
Internamento Hospitalar
Pequena Cirurgia
Parto Normal, Cesariana e Interrupção Involuntária da Gravidez

S

M

·
·
·

·
·
·

·
·

Ambulatório
Consultas, Análises e Exames
Tratamentos de Fisioterapia
Consultas de Psiquiatria
Medicamentos

L

·
·
·
·
·
·
·

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

Opcional

Opcional

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Opcional

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

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.

Seguros vamos
mais longe

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

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

Vantagens:

• 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, beneficiando dos
preços convencionados.
• Inclua os seus filhos, sem formalismos,
até 30 dias após o seu nascimento.
• Beneficie de descontos até 20%
para o agregado famíliar.
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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
COBERTURAS
Internamento Hospitalar
Pequena Cirurgia
Parto Normal, Cesariana e Interrupção Involuntária da Gravidez

S | S+

M | M+

L | L+

·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Opcional

Opcional

Opcional

Doenças Graves em Portugal

Opcional

Opcional

Opcional

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

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.

Seguros vamos
mais longe

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

Saúde
Outros produtos
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 Dentária

Saúde Oftalmologia

• Assistência Saúde

• Assistência Saúde Oftalmologia

• Despesas de Tratamento por Acidente

• Pack Oftalmologia

• Rede Bem-Estar

• Rede Oftalmologia

• Rede Medicina Dentária

• Rede Óticas

Saúde Sénior (1,2 ou 3)
Saúde Viva e Viva +

• Assistência domiciliária
• Benefício Diário por hospitalização

• Assistência Saúde

• Check-up bienal opcional

• Benefício Diário por Hospitalização

• Rede Bem-Estar

• Rede Bem-Estar

• Rede Essencial da AdvanceCare

• Rede Essencial AdvanceCare

• Segunda Opinião Médica

• Segunda Opinião Médica

Seguros aproveitamos
mais a vida
lusitania.pt

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

Viagem
Viajar é um sonho que
gostamos de realizar na sua
plenitude e em segurança.

Vantagens:

• Fácil contratação
e proteção imediata, indique
o seu destino, a duração,
o plano selecionado
e os capitais pretendidos.
• Em poucos minutos e sem
grandes burocracias, recebe
toda a documentação no seu
e-mail.
• Garante a sua proteção
durante a viagem ou estadia,
em trabalho ou em lazer,
em qualquer parte do mundo.

lusitania.pt

Morte ou Invalidez Permanente,
Incapacidade Temporária em Caso
de Internamento Hospitalar e Despesas
de Tratamento
Escolha diversas coberturas no âmbito
de Acidentes Pessoais.
Bagagem
Uma garantia opcional em todos os planos
de seguro que quando contratada,
salvaguarda, em caso de perda da bagagem
a indemnização correspondente
ao valor seguro.
Assistência em Viagem
Possibilidade de inclusão de um serviço
de assistência, com garantias diversas que
o ajudará a ultrapassar as situações
inesperadas durante a sua viagem.

Viagem
COBERTURAS
Morte ou Invalidez Permanente
Despesas de Tratamento

BASE

PLUS

LUX

Opcional

Opcional

Opcional

·

Incapacidade Temporária Internamento Hospitalar

·
·

Responsabilidade Civil Particular
Assistência em viagem
Bagagem

·
·
·
·
·

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

B

Base
Para si que gosta de viajar com uma opção base de segurança.

P

Plus
Para si que gosta de viajar com a segurança das despesas
de tratamento em caso de acidente.

L

Lux
Para si que gosta de viajar com uma segurança completa.

Seguros
deixamo-nos ir

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