SEGURO DE GRUPO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFESSORES
A Associação Nacional de Professores tem à disposição dos seus associados, cônjuges e filhos um Seguro de
Grupo exclusivo, flexível e com ótimas condições, com alargamento das coberturas para os sócios e
cônjuges até aos 70 anos, bem como para os filhos com ou sem ADSE. Os filhos com mais de 25 anos
de idade podem usufruir deste seguro, na condição de filho de associado ANP.
Este Seguro é composto por duas modalidades – Doença e Vida
A subscrição do seguro é anual, assumindo o compromisso pela liquidação anual do prémio que,
por facilidade adicional, se processa a respetiva cobrança, por débito em conta, em duas prestações
semestrais, em finais de janeiro e julho.
Na modalidade Doença pode escolher um dos dois Planos propostos à medida das suas necessidades.

Modalidade

A

Designação

Seguro de Doença
(ver quadro anexo)

Custo mensal por Pessoa Segura

Plano 1

17,16 €

Plano 3

21,66 €

5,30€ sócios
B

Seguro de Vida
5,30€ cônjuge

Coberturas P/Pessoa Segura/ANO
Internamento Hospitalar: 10.000€
Assistência Ambulatória: 500€
Parto / Medicamentos / Próteses e Ortóteses
ESTOMATOLOGIA (Rede Multicare)
ACESSO À REDE MULTICARE

5.000€ - Morte ou Invalidez por doença;
10.000€ - Morte ou Invalidez por acidente não
rodoviário;
15.000€ - Morte ou Invalidez por acidente
rodoviário.

Quadro síntese que não dispensa a consulta das condições gerais da apólice



Os prémios do Seguro de Doença são dedutíveis na matéria colectável do IRS, segundo os limites
fiscalmente aceites.



O envio de despesas para reembolso têm um limite de entrega/envio na Seguradora, até 120 dias a
contar da data do recibo.



O reembolso das mesmas será creditado, diretamente pela Multicare, no IBAN indicado pelo sócio.



O pagamento é efetuado, semestralmente, por débito direto, em finais de janeiro e julho.
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PROTOCOLO ANP - SEGURO DE DOENÇA – 2021
Prestação Direta
Capitais

Prestação Reembolso
(1)

(Rede Multicare)

Coberturas

Internamento Hospitalar

Seguros

Multicare

Cliente

10.000,00 €

80%

20%

500,00 €

Ambulatório

80%

Multicare

Cliente

Plano 1: 70%

30%

Plano 3: 90%

10%

90 dias

20%
45,00 €

Franquia Anual (Rede / Reembolso)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Consultas
Consultas Domiciliárias
Consultas em Atend. Permanente
Eads e Tratamentos (outros)
Ecografia
Exames - Raio X
Exames - Ressonância Magnética
Exames – TAC
Taxas Moderadoras

45,00 €

15,00 €
25,00 €
40,00 €
20%
10,00 €
5,00 €
60,00 €
25,00 €

-

-

80%

20%

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

90 dias

Plano 1: 70%
Plano 3: 90%

30%
10%

Plano 1: 70%

30%

Plano 3: 90%

10%

Parto
Normal
Cesariana
Interrupção Gravidez

200,00 €
475,00 €
125,00 €

Medicamentos

150,00 €

Plano 1: 70%
Plano 3: 90%

30%
10%
2,50 €

150,00 €

Plano 1: 70%
Plano 3: 90%

30%
10%

Franquia por Sinistro (Reembolso)
Próteses e Ortóteses

Acesso à Rede de Estomatologia



0%

Tabela Activcare

Medicina Online



100%

0%

Quadro síntese que não dispensa a consulta das condições particulares das apólices em https://anprofessores.pt/
(1) Reembolso efetuado após comparticipação prévia da ADSE (Funciona apenas com comparticipação prévia)
(2) Remanescente a cargo do Segurador

Prémios Totais Anuais por Pessoa Segura:
Associado/Cônjuge/Filhos

Associado/Cônjuge

Até 65 Anos

66 aos 70 anos

Plano 1

206,00 €

306,00 €

Plano 3

260,00 €

384,00 €

PLANOS

Períodos
de
Carência
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270 dias

90 dias

90 dias

Modalidade A - Seguro de Doença
1. Opções de subscrição
O associado pode subscrever um de entre os dois planos propostos. Dentro do mesmo agregado familiar, o
casal pode subscrever um Plano diferente, não sendo, por isso, obrigatório que o casal subscreva o mesmo
plano. Os filhos ficam associados ao plano do sócio ou do cônjuge.
2. Comparticipação
a. Prestação Directa (REDE MULTICARE)
Acesso directo à REDE MULTICARE (Rede de Clínicas; Médicos e Laboratórios), mediante o pagamento das
taxas apresentadas nos Planos, consoante o ato médico, até o limite de 500€/anual por pessoa.
Internamento Hospitalar – Cobre 80% das despesas, até 10.000€/ anual por pessoa.
Consulte a Rede em https://www.multicare.pt/PT/particulares/prestadores/rede-de-prestadores/Paginas/PesquisaPrestadores.aspx
A cobertura de “Estomatologia” - Acesso direto à REDE MULTICARE, mediante o pagamento dos atos médico
descritos na Tabela Activcare, disponível em https://anprofessores.pt/
Consulte a Rede em https://www.multicare.pt/PT/particulares/prestadores/rede-de-prestadores/Paginas/PesquisaPrestadores.aspx
b. Prestação Reembolso
Internamento Hospitalar – em clínica à escolha do sócio, desde que seja de pelo menos duas diárias,
incluindo transporte de urgência.
Cobre 70% ou 90% das despesas, até 10.000€, para além da comparticipação da ADSE (ou outro
subsistema), consoante o Plano subscrito.
Ambulatório – Consultas médicas, análises, exames diagnóstico, assistência hospitalar em regime externo,
tratamentos, medicamentos, óculos; por médicos, clínicas ou laboratórios da preferência do sócio.
Cobre 70% ou 90% das despesas, até 500€, para além da comparticipação da ADSE (ou outro subsistema),
consoante o Plano subscrito.
O envio de despesas para reembolso têm um limite de entrega na Seguradora, até 120 dias a contar da
data do recibo.
Reembolso das despesas médicas: poderão ser inseridas no portal MyFidelidade (após efetuar o login); ou
entregues nas Agências da Fidelidade; ou enviadas para Multicare, sempre acompanhadas do formulário, que
poderá ser fotocopiado a preto/branco e preenchido um para cada pessoa segura, disponível em
https://anprofessores.pt/

Na cobertura de “Medicamentos” há uma franquia de 2,50€ por recibo. Sendo deduzida no ato do reembolso.
A franquia de 45,00€ em “Ambulatório”, é aplicada apenas na primeira utilização do cartão ou no
primeiro reembolso de despesas do ano em curso e até perfazer o valor total da franquia.
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3. TERMO DAS GARANTIAS
Os Associados deixam de estar ao abrigo das garantias deste contrato a partir da primeira das seguintes
datas:
- De denúncia do contrato;
- Em que o Titular de Certificado deixe de estar associado à ANP;
- No final do ano em que complete 70 anos de idade.

4. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAMENTO
Mediante pedido fundamentado da Pessoa Segura, acompanhado de prescrição médica que especifique as
razões do Internamento, e a natureza da Intervenção Cirúrgica a efectuar, a Multicare, após aprovação do
seu Departamento Médico e Técnico, emitirá uma Autorização para a Rede Multicare indicando os termos da
sua responsabilidade para efeitos de pagamento das despesas.

Modalidade B - Seguro de Vida
Cobre Morte ou Invalidez Permanente por Doença ou Acidente.
O beneficiário recebe os seguintes valores:
5 000 € no caso de morte ou invalidez por doença;
10 000 € no caso de morte ou invalidez por acidente não rodoviário;
15 000 € no caso de morte ou invalidez por acidente rodoviário.
Custo Mensal: 5,30€ sócios - 5,30€ cônjuge

Este documento é de caráter informativo, para informação mais detalhada deverá consultar as condições
particulares das Apólices em https://anprofessores.pt/
Para mais informações e esclarecimentos ligue-nos ou envie um mail para: geral@anprofessores.pt
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