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ENQUADRAMENTO 

Produto direcionado para Empresas que procurem proteção para os seus Empregados que contraírem o COVID 19.

DEFINIÇÃO 

Destina-se a garantir um subsidio diário de internamento por cada dia de hospitalização, após o 7º dia, 
causado por infeção de COVID 19 e por um máximo de 10 dias adicionais.
Garante ainda o pagamento de uma indemnização de convalescença de 3.000€ paga após a alta de hospitalização 
numa unidade de cuidados intensivos causados por infeção de COVID 19.

SEGMENTO ALVO

O segmento alvo deste produto são as Empresas com mais de 20 colaboradores.

PRINCIPAIS VANTAGENS

Num contexto de elevada preocupação, este produto tem à disposição um pacote de coberturas destinadas 
aos colaboradores das empresas, como um benefício adicional para apoiar as pessoas.

COBERTURAS

Subsidio Diário por Hospitalização 

Pagamento de um valor diário por internamento em Unidade Hospitalar a partir do 7º dia de internamento ininterrupto, 
com um máximo de 10 dias. 

Subsidio de Convalescença

Pagamento de um capital destinado à convalescença por indemnização por internamento 
em Unidade de Cuidados Intensivos derivado de infeção por COVID 19.

Quadro de Coberturas

GARANTIAS CAPITAL OBSERVAÇÕES

SUBSIDIO DIÁRIO HOSPITALIZAÇÃO 1.000,00
Valor dia de 100,00€
Franquia de 7 dias
Máximo de 10 dias 

SUBSIDIO DE CONVALESCENÇA 3.000,00 Indemnização após internamento em UCI

Unidade: Euro
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REGRAS DE SUBSCRIÇÃO

Elegibilidades

São elegíveis, e de adesão obrigatória, todos os empregados de uma empresa. 
Não ficam abrangidas todas as categorias de profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, funcionários de farmácias
ou outros profissionais/auxiliares de saúde) e Proteção Civil ou relacionados.

Limites de idade

• Permanência - 70 anos.

Questionário clínico 

Não tem.

Preexistências

Excluídas.

Período de carência

Não tem.

Período de vigência do contrato

90 dias após a data de início do seguro.

Prémio

19,90 € de prémio total por pessoa segura.

Custo de Apólice

5,38€ (5,00€ + Imposto de Selo + INEM). 




