COMUNICADO 2019-005
PLANO DE ASSISTÊNCIA AOS SÓCIOS
O CPA, com o apoio do mediador CASTELA & VELUDO, contratualizou com a TRANQUILIDADE
um seguro de grupo de ASSISTÊNCIA MÉDICA para os seus associados, válido a partir de 1 de agosto
de 2019.

GARANTIAS
ASSISTÊNCIAS A PESSOAS EM

LIMITES
PORTUGAL CONTINENTAL E ILHAS

Transporte não urgente de doentes em ambulância ou táxi

Copagamento €30,00 - consultas ilimitadas
Valor máximo indemnizável:
Máximo/dia €75,00
Limite máximo/anuidade €750,00

Aconselhamento médico telefónico
Envio de medicamentos ao domicílio/autocaravana
Aluguer de acessórios hospitalares

Ilimitado
Ilimitado
Acesso ao serviço. Limite €150,00 anuidade

Envio de médico ao domicílio/autocaravana

ASSISTÊNCIAS A ANIMAIS EM
Envio de veterinário ao domicílio/autocaravana

PORTUGAL CONTINENTAL E ILHAS
Copagamento €25,00 - consultas ilimitadas

Beneficiam deste plano de assistência, em casa ou na autocaravana, os sócios com quotas em dia até ao
último dia útil de cada mês, cônjuges e descendentes.
Os novos sócios ou os que regularizem a quota após essa data estarão incluídos no seguro a partir do 1º dia
do mês seguinte.
Para os sócios acionarem este serviço de assistência, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, basta
contactarem a linha de assistência Europ Assistance através do número 213 886 282 e darem indicação do
número de apólice 0005663896 e do seu número de sócio CPA.
A cobertura de medicamentos compreende os prescritos por profissional de saúde com cédula profissional
válida, em consequência da assistência inicial.
Porque as associações pertencem aos sócios, no seguimento da política desta direção de os servir, ESTE
SEGURO É GRATUITO PARA TODOS OS SÓCIOS NAS CONDIÇÕES REFERIDAS.
De acordo com a nossa Política de Privacidade são fornecidos à seguradora o nome, nº de associado, NIF
e data de nascimento dos sócios abrangidos pela apólice.
A todo o momento é possível, a pedido expresso do sócio, eliminar os seus dados, ficando automaticamente
excluído de beneficiário destas garantias.
Contamos convosco.
Contem connosco.
CPA, 31 de julho de 2019
A direção

