Simulação

Seguradoras Unidas, S.A.
Sede: Av. Liberdade, 242 1250-149 Lisboa
Capital Social 182 000 000 € (realizado 84 000 000 €)
N.º único de Matrícula CRC Lisboa/NIPC: 500 940 231

Seguro de Saúde

Linha Clientes:
707 240 707 / 211 520 310
Apoio Comercial 8h30/20h - dias úteis
Assistência 24h - 7 dias/semana
clientes@tranquilidade.pt
clientes@acoreana.pt

Valor mensal

(acresce custo da apólice na 1ª fração)

30, 26 €

Dados do Cliente
Nome:
N.º Contribuinte:
Tipo de Cliente: Individual
N.º Cliente:

--Data de nascimento: 1975-01-01

ADVANCECARE SAÚDE INDIVIDUAL

Idade: 43

BASE XXL

Dados da Simulação

Detalhe do Valor a Pagar

N.º Simulação: 084142091702/P0M

Prémio de tarifa

Data da simulação: 2018-06-26

Custos de fracionamento
Total seguradora

Data de início: 2018-06-27 00:00

342,61 €
0,00 €
342,61 €
25,71 €
368,32 €

Impostos e taxas
Valor a pagar na primeira anuidade

Duração: Ano e seguintes
Data de vencimento anual: 27 de junho
Modalidade de pagamento: Débito em conta
Periodicidade de pagamento: Mensal
Validade da simulação: 30 dias
Dados da Pessoa Segura

Valor da Simulação

Nome:
Ver detalhe no verso.

Periodicidade de

Valor a pagar

Valor do

Valor dos restantes

pagamento

na 1ª anuidade

1º recibo

recibos

Dados do Mediador / Ponto de Venda

Anual

353,77 €

353,77 €

-

Nome/Ponto de venda:

Semestral

361,06 €

183,16 €

177,90 €

Morada:

Trimestral

368,32 €

95,97 €

90,79 €

Mensal

368,32 €

35,49 €

30,26 €

Telefone:

Vantagens na compra de seguros
Auto

Cliente fidelizado

• Maior rede médica nacional - Advancecare.
• Capitais elevados para doenças graves.
• Assistência médica em casa e por telefone.

• Assistência alargada incluindo falta ou troca de combustível,
furo de pneus ou perda de chaves.
• Assistência em viagem na hora que indemniza em caso de
atraso do reboque até 120 €.
• Viatura de substituição de categoria equivalente, incluído em
todas as opções.

• Vantagens financeiras, com a atribuição de descontos na
compra de outros seguros.
• Desconto adicional, caso os pagamentos sejam por débito
direto.
• Empresa que aposta na inovação, na proximidade, na
qualidade de serviço e na solidez, adaptando a oferta às
exigências dos consumidores.

9000-N08H-201803-01

Saúde

Já é Cliente Verde?
Se quiser aderir e receber a documentação das suas apólices por email é muito simples, basta indicar-nos o seu endereço eletrónico
através dos nossos contactos.
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Seguro de Saúde

Dados da(s) Pessoa(s) Segura(s)

NOME

IDADE

43

Opção selecionada: ADVANCECARE SAÚDE INDIVIDUAL - BASE XXL

Coberturas, Capitais e Franquias

COBERTURAS

INCLUÍDO NA SIMULAÇÃO

CAPITAL SEGURO

FRANQUIA

Hospitalização

Sim

15 000,00 €

Não aplicável

Ambulatório

Sim

1 000,00 €

Não aplicável

Rede Médica Portugal e Espanha

Sim

Rede Espanha (Hospitalização)

Sim

15 000,00 €

Não aplicável

Rede Espanha (Assistência ambulatória)

Sim

1 000,00 €

Não aplicável

Rede de Estomatologia

Sim

(a)

Rede de Bem-estar

Sim

(a)

2ª Opinião Médica

Sim

(a)

Assistência às Pessoas

Sim

(a)

2

(a)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Validade da
Simulação

A presente simulação é válida pelo período indicado na primeira página, contado da data da sua emissão, sem
prejuízo de quaisquer alterações de natureza legal que lhe sejam aplicáveis e da confirmação pelos serviços do
Segurador dos pressupostos que determinam o valor do prémio a pagar.
A presente simulação não tem valor enquanto proposta para subscrição de um contrato de seguro, pelo que a
aceitação de qualquer contrato com as características indicadas dependerá sempre do integral preenchimento da
Proposta de Seguro em todos os seus quesitos, incluindo os respetivos Questionários de Risco complementares ou
Declarações de Adesão, quando for o caso.

9000-N08H-201803-01

O resultado apresentado tem por base de cálculo um contrato de seguro com as características indicadas na presente
simulação à data atual, incluindo que o tipo de cliente indicado corresponde ao NIF do mesmo (Individual - NIF
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começado por 1, 2, 3 ou 4; Coletivo - NIF começado por 5, 6, 7 ou 9).
Validade da
Simulação

As condições presentes neste documento poderão ser alvo de reavaliação em função da comunicação posterior de
dados relativos ao cliente e/ou ao seguro.

Glossário de
Siglas e Termos
Técnicos

Pessoa(s) Segura(s): Pessoa(s) que se encontra(m) coberta(s) pelo seguro.
Fracionamento: Opção conferida pelo Segurador ao Tomador do Seguro, de dividir o pagamento do prémio em
prestações, sem prejuízo do prémio anual ser devido na totalidade.
Franquia: Valor que em caso de sinistro, fica a cargo do Segurado/Pessoa Segura.
Copagamento: Valor que fica a cargo do Segurado/Pessoa Segura ao utilizar a rede de prestadores.
Rede de prestadores: Conjunto de prestadores de cuidados de saúde que têm um acordo de colaboração com o
Segurador.
Comparticipação: Percentagem ou valor máximo de despesas garantidas pelo contrato que ficam a cargo do
Segurador.
Pré-autorização: Aprovação prévia dada pelos serviços do Segurador que permite à(s) Pessoa(s) Segura(s) o acesso
a alguns cuidados de saúde garantidas pelo contrato.
Tarifa: Conjunto de critérios e de condições de subscrição que permitem o cálculo do prémio do seguro.
Prémio de tarifa: Custo das coberturas do contrato previsto na tarifa, sem cargas legais.

Pressupostos de
Aceitação Seguro
de Saúde

A presente simulação tem como pressupostos:
- Que a(s) Pessoa(s) Segura(s) tem(êm) a sua residência habitual e com caráter de permanência em Portugal;
- Que foram respeitadas as idades mínimas e máximas de subscrição previstas para o produto em causa;
- Que o cúmulo de capitais com outros contratos de seguro ativos no Segurador em nome da mesma Pessoa Segura
respeita os limites estabelecidos;
- Que o pagamento do prémio é feito por débito direto.
A aceitação do risco depende da análise do questionário médico/declaração individual de saúde.
Na cobertura de Doenças Graves, as opções Top e Extra estão disponíveis para menores de 15 anos de idade
somente em conjunto com um dos pais.
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Seguradoras Unidas, S.A.
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Seguro de Saúde

9000-N08H-201803-01

Proteção de dados

Ao abrigo do Regulamento da Proteção de Dados, informamos que a Seguradoras Unidas, S.A., é a entidade
responsável pelo tratamento dos dados pessoais facultados pelos respetivos titulares.
Os dados pessoais recolhidos destinam-se a apresentar simulação de prémio de seguro, e os mesmos são tratados de
forma automática, ou com recursos a decisões por meios automatizados, servindo para a realização de diligências
pré-contratuais. Se não concordar ou não facultar os dados solicitados, não será possível apresentar-lhe as
simulações pretendidas.
Os dados pessoais fornecidos são conservados pelo prazo de 90 dias.
Tem o direito de aceder, retificar ou completar os seus dados pessoais, assim como limitar ou opor-se ao seu
tratamento ou solicitar a sua portabilidade.
Pode apresentar reclamação sobre o tratamento dos seus dados pessoais ao Encarregado da proteção de dados
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via [epdados@seguradorasunidas.pt] ou junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados em cnpd.pt.
Proteção de dados

Para mais informações aceda a www.tranquilidade.pt | Privacidade

9000-N08H-201803-01
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