
Seguro Hospitalar, Convalescença e Plano Saúde Cofidis
Documento de informação sobre o Produto de Seguros 

Segurador: Chubb European Group SE, Segurador com sede social em La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, 
Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France, sociedade registada em Nanterre, sob o número RCS 450 327 374, com capital 
social de €896,176,662, regida pelas disposições do Código de Seguros Francês, atuando através da sua Sucursal em Portugal, 
denominada “Chubb European Group SE – Sucursal em Portugal”, com sede na Avenida da Liberdade 249, 3º andar, 1250-
143 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 980 350 
964, supervisionada pela Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 
PARIS CEDEX 09 e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões com o código n. 1173.

Produto: Seguro Hospitalar, Convalescença e Plano Saúde Cofidis

Este documento contém um resumo das principais coberturas e exclusões, não se tratando de um documento personalizado às 
suas necessidades individuais e específicas. A leitura deste documento não dispensa a leitura das condições pré-contratuais e 
contratuais da apólice.

Qual o tipo de seguro?
Este é um Seguro de acidentes pessoais e doença que visa dar cobertura à Pessoa Segura em caso de hospitalização em 
consequência de um acidente ou doença, 24 horas por dia. Inclui também uma cobertura de Proteção de Pagamentos do prémio e 
um plano de serviços médicos, Telemedicina e dentários (prestados através da rede RNA). 

Que riscos são 
segurados? 

Hospitalização por acidente, até um 
limite máximo de 30 dias.

Proteção do pagamento de prémios 
de seguro: em caso de Desemprego
Involuntário, Incapacidade 
Temporária ou Hospitalização, após 
decorrer o período de carência de 
30 dias, durante um período 
máximo de 6 meses e com um 
limite máximo de (100) euros por 
pagamento mensal. 

Convalescença por Acidente após 
Hospitalização, até um limite 
máximo de 30 dias. 

As coberturas indicadas têm caráter 
informativo. 

Capital Seguro: Os capitais seguros variam
de acordo com a cobertura contratada.

Por favor, consulte na informação pré-
contratual os detalhes e os limites das 
coberturas contratadas. 

Que riscos não são segurados?

Doenças do aparelho reprodutor.

Gravidez, parto, interrupção voluntária ou involuntária da gravidez e suas 
consequências. 

Exames médicos periódicos ou de controlo, tratamentos dentários (incluindo 
próteses) e tratamentos fisioterapêuticos.

Cirurgia estética, exceto quando prescrita por um médico especialista como 
consequência de um Acidente coberto pelo seguro.

Doenças mentais, nervosas, alcoolismo, toxicodependência, curas de sono ou de 
repouso.

Doenças crónicas, congénitas e preexistentes (durante os primeiros 2 anos de 
vigência do contrato).

Acidentes resultantes da condução ou utilização de veículos motorizados de duas 
rodas com cilindrada superior a 125 cc.

Desemprego Voluntario, Incapacidade Absoluta e Definitiva e Hospitalização 
antes do período de carência.

Existem outros riscos não abrangidos e outras exclusões aplicáveis ao 
contrato, que deverão ser consultadas nas respetivas Condições Gerais.

Há alguma restrição da cobertura? 

Acidentes ou Doenças anteriores preexistentes, à data da celebração do contrato.
Na hospitalização por doença a prestação só será paga a partir do terceiro dia de 
hospitalização. 
Na proteção do pagamento de prémios de seguro, a cobertura só se aplica após 
decorrer o período de carência de 30 dias. 
Qualquer Acidente ou Doença intencionalmente provocado pela Pessoa Segura, 
suicídio ou lesão autoinfligida.
Acidentes resultantes da participação da Pessoa Segura em crimes, bem como 
Acidente ou Doença resultante de qualquer ato de imprudência ou negligência 
grave.
Prática profissional de desportos ou ainda, como amador, prática de esqui de 
montanha e/ou náutico, escalada, boxe, mergulho, pólo, concursos hípicos, caça de
animais ferozes e qualquer desporto que implique a existência de risco aéreo.
Qualquer reclamação ou sinistro que suponha uma violação ou incumprimento das 
resoluções da ONU em matéria de sanções comerciais, económicas ou de outras 
leis da UE, Portugal ou Estados Unidos. 

A descrição de restrições de cobertura tem caráter informativo. Por favor 
consulte os detalhes das exclusões/restrições nas respetivas Condições Gerais. 



 

Onde estou coberto? 
 

 As coberturas contratadas são extensivas aos Acidentes e Doenças sofridos em qualquer parte do Mundo.
 

Quais são as minhas obrigações? 
 

 No início do contrato de seguro 

Todas as Pessoas Seguras nesta Apólice devem ter residência permanente em Portugal, e ter mais de 18 e menos de 64 
anos de idade. 

 Ao longo da duração do contrato de seguro: 

 Facultar, por seu próprio meio, qualquer informação, prova, fatura e justificação que possamos razoavelmente 
solicitar-lhe, incluindo certificados médicos emitidos por um médico credenciado, denúncias de autoridades ou 
qualquer relatório relacionado com um sinistro. 

Comunicar todas as situações que, ao longo da duração da apólice, impliquem um agravamento do risco
segurável e impliquem uma alteração e agravamento das condições da sua apólice de seguro. 

 Tomar razoável precaução em proteger-se contra qualquer acidente, dano ou doença. 

Em caso de sinistro

Deve comunicar ao Segurador, o mais rapidamente possível, toda a informação sobre as circunstâncias e consequências 
do ocorrido. 

 

Quando e como devo pagar? 
 

 O prémio é devido na data da celebração do contrato. 

 Os prémios ou frações subsequentes são devidos nas datas estabelecidas na apólice.   

 Os pagamentos efetuam-se mediante débito direto na conta do Tomador do Seguro nas datas especificadas nas 
Condições da Apólice, para o que tem de nos conceder e manter ativo um mandato de cobrança (Autorização de Débito 
Direto SEPA). 

 O valor do prémio consta da apólice.

 

Quando começa e acaba a cobertura? 
 

 Início: As coberturas têm início na data efetiva indicada nas Condições Particulares da apólice. 

 As coberturas terminam imediatamente após a data de termo indicada na apólice. 

A cobertura encontra-se dependente do pagamento do prémio. 

 Duração: A apólice vigorará pelo período de um ano, renovável automaticamente por iguais e sucessivos períodos, a 
menos que seja denunciado por qualquer uma das partes.

 Termina: A apólice caduca quando a Pessoa Segura completar os 70 (setenta) anos de idade. 

O contrato de seguro caduca nos termos gerais, nomeadamente no termo do período de vigência estipulado. 

 

Como posso rescindir o contrato? 
 

 O contrato de seguro pode ser resolvido a todo o tempo, havendo justa causa. 

 Poderá exercer o direito de livre resolução nos 30 dias seguintes à data de receção da apólice. 

 O contrato de seguro pode ser denunciado com um mínimo de 30 dias de antecedência em relação ao termo da 
Anuidade. 

 O contrato de seguro cessará automaticamente por resolução automática em caso de não pagamento do prémio de 
seguro. 

 O contrato de seguro caduca nos termos gerais. 

 Para cancelar a apólice de seguro, entre em contacto com a Chubb através de Departamento de Apoio ao Cliente, 
Telefone 808 501 055 (Chamada para a rede fixa nacional) de Segunda a Sexta-feira, das 09h00 às 18h00 (exceto 
feriados). 

 


