
Ordem dos
Farmacêuticos

proteja o seu futuro e o da sua família
com as soluções de seguros Ageas
a Ageas Seguros e a Ordem dos Farmacêuticos estabeleceram
um protocolo que lhe garante condições especiais e serviços
exclusivos para benefício da sua vida pessoal e profissional

Se a sua missão é cuidar da saúde dos outros,
a nossa é cuidar da sua.

seguro vida
O seguro de vida temporário grupo aberto permite-lhe minimizar as consequências 

económicas que um imprevisto lhe possa causar, a si e à sua família, em caso 

de morte ou invalidez, resultantes de doença ou acidente.

seguro de saúde
Proteja a sua saúde com o vitalplan. Escolha a opção que mais se adequa às suas 

necessidades e beneficie ainda de descontos ao incluir o seu agregado familiar. 

Poderá subscrever o seguro até aos 60 anos e sem idade limite de permanência. 

Através da área de Cliente saúde, poderá consultar online os consumos efetuados, 

plafonds disponíveis, extratos e outras informações úteis.

seguro automóvel
Disponível em 4 packs, com diferentes níveis de proteção, o protec dá-lhe ainda 

possibilidade de personalizar o seu seguro de acordo com as suas necessidades.

10% de desconto no seguro automóvel 

protec ao subscrever o seguro de vida

Válido para contratos novos ao abrigo do protocolo das 

Ordens Profissionais, veículos ligeiros de passageiros, 

condutores com idade superior a 30 anos e sem acidentes 

há pelo menos 4 anos.

a  Ageas é um Grupo 
segurador internacional, 
sediado em Bruxelas, com 
190 anos de experiência;

presente em 13 países da 
Europa e Ásia;

valoriza relações a longo 
termo com Clientes, Agentes 
e Colaboradores;

ajuda os seus Clientes a 
gerir, antecipar e proteger-se 
contra os riscos através de 
um conjunto alargado de 
seguros;

rede de Mediadores 
profissionais para 
aconselhamento em matéria 
de seguros.

razões para confiar 

na Ageas Seguros



condições especiais

para Farmacêuticos

acidentes de pessoais
Assegure o seu futuro e o bem-estar económico da sua família, 

minimizando as consequências financeiras que possam surgir 

de um acidente mais grave, através do nosso seguro de 

acidentes pessoais. Disponível em 3 opções de proteção.

multirriscos habitação
A sua casa é provavelmente o investimento da sua vida. Mas 

será que está bem protegida? Com o domus, protege a sua 

casa contra imprevistos que podem ameaçar a sua habitação 

e o seu recheio. Beneficie ainda de descontos, caso a sua 

casa tenha sistema de segurança.

acidentes de trabalho - conta própria
Criado especialmente para trabalhadores independentes, este 

seguro permite-lhe exercer a sua profissão com mais segurança 

e estar protegido em caso de acidente laboral.

outras soluções
acidentes de trabalho - empregados domésticos

embarcações de recreio

protec 2R

Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Sede: Edifício Ageas, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa. Tel. 21 350 6100 

Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa Capital Social 

10.000.000 Euros

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.

Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100

Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto

Capital Social 36.870.805 Euros

PUB. Data de atualização: janeiro de 2017. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual 

legalmente exigida, bem como as condições de utilização do cartão em www.ageas.pt. A informação publicitária 

é válida até dezembro de 2017.

e o seu recheio. Beneficie ainda de descontos, caso a sua 

casa tenha sistema de segurança.

área Cliente
Portal online onde pode atualizar os seus dados pessoais, 

consultar a informação sobre os seus contratos e sinistros, 

entre outros. Aceda em www.ageas.pt

documentação digital
Mais rápido, mais seguro, mais ecológico! Aceda aos seus 

documentos onde e quando quiser, no mesmo dia em que são 

emitidos. Adira na sua área Cliente em www.ageas.pt

ão digital

mundo Ageas Seguros 
Um mundo de vantagens e descontos diretos numa vasta 

rede de parceiros. Agora sempre à mão com a nova app.

faça download na
app store e play store

www.ageas.pt
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