PROTEJA O QUE
É MESMO
IMPORTANTE
PARA SI

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa
Sede: Largo do Calhariz, 30, 1249-001 Lisboa - Portugal
Capital Social € 381 150 000 www.fidelidade.pt
Linha de Apoio ao Cliente
T. 808 29 39 49 F. 21 323 78 09 E. apoiocliente@fidelidade.pt
Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h30 às 20h
A informação constante deste folheto não dispensa a consulta
da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Soluções Acessíveis e Flexíveis
O que aconteceria à sua casa e aos seus bens, em
caso de roubo ou de incêndio?
Vá de férias descansado. Proteger a sua casa, os seus
bens e a sua família custa pouco. Proteja o que é seu!

SAIBA COMO POUPAR
E SIMPLIFICAR
Poupe ao juntar tudo na mesma
apólice

Escolha, entre os 3 planos de proteção crescente, aquele
que melhor se adapta às suas necessidades.

fidelidade.pt

PLANOS

Junte o seguro do imóvel (paredes) e o seguro de

FIDELIDADE
CASA

recheio (bens), ou junte os seguros de todas as suas
casas. Para além de obter vantagens cumulativas,

SABE QUANTO
VALE O RECHEIO
DA SUA CASA?
HÁ QUEM SAIBA.

consegue, ainda, ter todos os seus imóveis e bens
numa só apólice.

Débito Direto
Ao aderir ao pagamento anual por débito em conta,
beneficia de um desconto adicional de 2,5% sobre o
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prémio comercial.

Meios de Prevenção e Segurança
Se tem alarmes, fechaduras de segurança ou outros
meios de prevenção contra intrusão, também obterá um

BASE

EXTRA

TOTAL

Para si que
pretende uma
proteção essencial
para imprevistos
graves que afetem
os seus bens,
incluindo a
responsabilidade
civil por danos
causados a
terceiros.

Para si que
pretende uma
proteção
abrangente para
imprevistos que
afetem os seus
bens, a si e à sua
família, incluindo
acidentes
pessoais na
residência.

Para si que
pretende uma
proteção ainda
mais abrangente,
com um nível de
serviços superior,
para imprevistos
que afetem os
seus bens, a si
e à sua família
incluindo
assistência médica
ao domicílio.

Qualquer que seja a sua escolha, pode optar, ainda,

desconto até 30% sobre o prémio comercial do conteúdo,

por coberturas adicionais para que o seu seguro fique

ao contratar o seu Fidelidade Casa – informe-se.

ajustado a si.
fidelidade.pt

TENHA TODO
O APOIO QUANDO
PRECISA
O Fidelidade Casa tem uma linha disponível 24horas.
A pensar em si, na sua família e na sua casa, todos os
planos incluem:

Assistência ao Lar
Uma chave esquecida, um eletrodoméstico avariado…
…conte com um conjunto de serviços para o ajudar na

Furto Qualificado ou Roubo
Em situação de furto ou roubo, o Fidelidade Casa estará

BASE

EXTRA

TOTAL

APLICÁVEL A

ao seu lado para o indemnizar, até ao limite dos valores

Incêndio, Ação Mecânica de Queda de Raio e Explosão

E/C/VG

Tempestades

E/C/VG

contratados, pelos danos sofridos na sua casa ou nos

Aluimento de Terras

E/C/VG

seus bens.

E/C

Danos aos Bens Seguros por Rotura de Canalizações Interiores

E

Pesquisa de Rotura em Canalizações Interiores (rede de água)

E/C/VG

Inundações

Readaptação da Residência Segura
- Cobertura Inovadora

Danos Causados ao Edifício por Furto ou Roubo
Greves, Tumultos e Alterações de Ordem Pública

E/C/VG

Garante-lhe o pagamento das despesas necessárias à

Atos de Vandalismo

E/C/VG

readaptação da sua casa, em caso de acidente pessoal

Queda de Aeronaves

E/C/VG

Impacto de Veículos Terrestres ou de Animais

E/C/VG

(extraprofissional), que cause a si, ao seu cônjuge (ou

C/VG

Furto Qualificado ou Roubo (inclui dinheiro)

E

Quebra e Queda de Antenas

E/C

pessoa em situação semelhante), uma incapacidade

Quebra e Queda de Painéis Solares

E/C

permanente de grau igual ou superior a 75%.

Quebra de Vidros, Espelhos, Pedras Decorativas

solução de pequenos imprevistos ou na manutenção
da sua casa.

PLANOS

COBERTURAS

Assistência Médica ao Domicílio

E/C

Derrame Acidental de Instalações de Aquecimento

E/C/VG

Derrame Acidental de Sistemas de Proteção contra Incêndio

E/C/VG

Danos Estéticos

E/C

Demolição e Remoção de Escombros

E/C

Privação Temporária de Uso da Residência Permanente

E/C

Proteção Jurídica

E/C

como, Assistência Clínica Domiciliária, Envio de

Responsabilidade Civil Extracontratual Danos Causados pelos Bens Seguros

E/C

coberto pela sua apólice e que envolva a sua casa, os

Medicamentos ao Domicílio ou Transporte de Urgência

Responsabilidade Civil Extracontratual Familiar (Vida Privada)

seus bens, ou eventuais litígios com vizinhos,

à unidade hospitalar mais próxima.

Proteção Jurídica
Salvaguarde os seus interesses em caso de sinistro

empregada doméstica ou outros.
Conheça os Planos do Fidelidade Casa e saiba como
cada cobertura pode fazer a diferença na proteção da
sua família e dos seus bens, garantindo, ainda, a

Beneficie, no conforto do seu lar, de um conjunto
alargado de serviços para si e para a sua família, tais

ESCOLHA BEM
O SEU SEGURO

responsabilidade civil perante terceiros por atos da

A sua casa tem financiamento? Ou já está paga?

sua vida privada.

É uma casa arrendada? Qual o valor dos bens que possui?

Responsabilidade Civil

São várias as questões que podem interferir na escolha

Um vaso que escorrega e cai à rua, um vidro partido

da melhor opção do seu seguro para a casa.

quando o seu filho joga à bola, um cano roto que

Consulte-nos, queremos ajudá-lo a encontrar a melhor

provoca uma infiltração na casa do seu vizinho… o

solução para o seu lar.

Fidelidade Casa disponibiliza-lhe a cobertura de
responsabilidade civil, decorrente de danos causados

Deixe-se surpreender ao descobrir que, com o Fidelidade

pelos bens seguros ou atos da sua vida privada.

Casa, proteger a sua casa custa pouco.

C
C

Danos em Bens do Senhorio

E/C

Assistência ao Lar

C

Mudança Temporária

E

Danos em Canalizações e Instalações Subterrâneas

E/C/VG

Queda Acidental de Mobiliário Fixo

E/C

Honorários de Técnicos

C

Deterioração de Bens Refrigerados
Reconstituição de Documentos

C

Despesas com Documentação

E/C
C

Acidentes Pessoais na Residência Segura (Morte ou Invalidez Permanente / Despesas de Tratamento)
Readaptação da Residência Segura, por Acidente do Segurado

E

Danos em Bens de Empregados

C

Riscos Elétricos (1º Risco)

opcional

E/C
C

Equipamento Informático

C

Assistência Médica ao Domicílio

opcional

opcional

Roubo Praticado sobre a Pessoa

opcional

opcional

Reconstituição de Muros, Portões, Vedações e Jardins (1º Risco)

opcional

opcional

opcional

E

Equipamento Eletrónico

opcional

opcional

opcional

C

Perda de Rendas

opcional

opcional

opcional

E

Fenómenos Sísmicos

opcional

opcional

opcional

E/C/VG

Legenda:
Cobertura Incluída E - Edifício C - Conteúdo VG - Veículos em Garagem privativa (individual e fechada)
Com o Fidelidade Casa, pode ainda segurar os Sistemas de Microgeração de Energia. Saiba mais na sua Agência ou Mediador.
Exclusões das Coberturas
As coberturas associadas aos Planos Base, Extra e Total não estão isentas de exclusões. Isto significa que as coberturas anunciadas
não são conferidas em todas as circunstâncias. As exclusões aplicáveis constam das Informações Pré-Contratuais deste produto.
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808 29 39 49
fidelidade.pt

