O SEGURO DE SAÚDE DO SPRC TEM
EXCELENTES NOVIDADES PARA SI
O Sindicato dos Professores da Região Centro disponibiliza a todos os
seus Associados e respectivos Agregados Familiares um Seguro de
Saúde que protege a sua saúde e a da sua família.

Sindicato dos Professores da Região
Centro | Membro da FENPROF
www.sprc.pt | facebook.com/sprcentro

CAMPANHA ESPECIAL DE ADESÃO
Além da cobertura de Acidentes Pessoais (10.000€), até 31 de Janeiro de 2020, todas as novas adesões ao Seguro
de Saúde do SPRC beneficiarão da isenção de períodos de carência (excepção apenas para a cobertura de Parto).
Este seguro, apoiado numa ampla e diversificada gama de especialidades e serviços médicos, contribui para que
detenha um complemento eficaz ao serviço público e mantenha o acesso a cuidados de saúde, de uma forma
célere, práctica e económica, capaz de permitir a si e aos membros do seu agregado familiar, com ou sem direito à
ADSE, fazerem face a despesas médicas regulares ou inesperadas, facilitando o acesso sem filas e listas de espera, a
cuidados médicos especializados, contribuindo de forma decisiva para a avaliação atempada dos problemas e
alargando de forma substancial o leque de alternativas disponíveis nos mais variados domínios da medicina.

QUADRO DE GARANTIAS
COBERTURAS
DO CONTRACTO

MODALIDADE A

MODALIDADE B

CAPITAIS ANUAIS
(POR PESSOA SEGURA)

ACESSO À REDE
ACESSO À REDE
ACESSO À REDE
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N
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3,75€

33,27€

CONJUGE

3,75€

33,27€

FILHO

3,75€

29,41€

MAIS DE 75 ANOS

4,88€

43,25€
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(dias úteis das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00)

OFERTA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Agora existe ainda mais uma razão
para ser sócio do SPRC e ter o
SEGURO DE SAÚDE DO SPRC

Ao tornar-se sócio, o Sindicato dos Professores da Região Centro garante a oferta da sua adesão,
através da SABSEG, a uma cobertura de Acidentes Pessoais com um capital de 10.000,00 EUR
por Morte ou Invalidez Permanente, assegurando os riscos profissionais e extra profissionais.
A oferta é imediata e a data de início da garantia de Acidentes Pessoais coincidirá com a do
seguro de saúde.
A cobertura de Invalidez Permanente funciona quando o grau de desvalorização sofrido, de
acordo com a Tabela de Desvalorizações constante das Condições Gerais da apólice, for superior
a 15%.

Assim, através do Sindicato dos Professores da Região Centro,
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além de ter acesso a uma completa rede de médicos, hospitais e clínicas, incluindo
a assistência médica ao domicílio, por forma a garantir a sua comodidades e
segurança de uma forma simples, fácil e económica, ainda dispõe, gratuitamente,
de uma cobertura de Acidentes Pessoais.

Ao Durante a vigência desta oferta, as garantias da cobertura apenas cessam com o fim da
adesão ao Seguro de Saúde do SPRC, com a desvinculação do sócio ao SPRC ou no momento
em que complete os 75 anos de idade.

APROVEITE MAIS ESTA VANTAGEM QUE O SPRC CRIOU PARA SI

sabseg.com/sprc

800 202 675

(dias úteis das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00)

SABSEG - CORRETOR DE SEGUROS S.A. Av. Almirante Gago Coutinho, 164 - 1700-033 Lisboa | tel. +351 217 513 300 | fax. +351 217 513 350 www.sabseg.com | Capital Social 255.000,00 Euros | Nif 500 906 181 | Mediador de
seguros inscrito em 21/11/79, no registo do ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões com a categoria de Corretor de Seguros, sob o nº 607122741/3, com autorização para os ramos Vida e Não Vida,
verificável em www.asf.com.pt | Membro APROSE com o nº 0168 verificável em www.aprose.pt. As coberturas estão sujeitas a condições precisas não constantes deste documento. Não dispensa a consulta da informação
pré-contratual e contratual legalmente exigida. A proposta de subscrição do seguro e as respetivas condições de adesão poderão ser obtidas junto da SABSEG. A SABSEG não assume a cobertura de riscos. Sem prejuízo da
possibilidade de recurso aos tribunais judiciais ou aos organismos de resolução extrajudicial de litígios, já existentes (Centro de Informação, Mediação e Provedoria de Seguros - CIMPAS) ou que para o feito venham a ser criados,
as reclamações dos tomadores de seguros e outras partes interessadas devem ser apresentadas junto da ASF, diretamente ou através do Livro de Reclamações disponível nos nossos estabelecimentos.

