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PEQUENO NEGÓCIO 

 SAÚDE 

Para que o seu negócio esteja sempre bem de saúde 

 

Escolha o melhor plano que se adequa ao seu negócio: Essencial ou Complementar. 
 

 

 

 

ESSENCIAL 

Proteção essencial para um negócio de futuro. Conheça os produtos que este plano tem para si. 

 

 

- Multirriscos Negócios  

Se houver um incêndio ou inundação e os seus equipamentos especializados ficarem destruídos, como 

fará para assegurar a continuidade do negócio? 

 

- Responsabilidade Civil 

E se, no exercício da sua atividade, um erro de natureza profissional prejudicar o seu cliente ou colocar 

em risco a sua vida?  

 

- Acidentes de Trabalho 

 Já pensou o que pode ocorrer se um dos seus colaboradores tiver um acidente de trabalho e reclamar 

uma indemnização pelos danos sofridos? 

 

- Automóvel 

Sabia que além de se tratar de um seguro obrigatório para salvaguarda dos danos causados a terceiros, 

permite-lhe, também, proteger o seu negócio assegurando a continuidade de rotinas diárias e 

cumprimento de prazos e horários de funcionamento do seu negócio? 
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COMPLEMENTAR 

Proteção complementar para um negócio de futuro. Conheça os produtos que este plano tem para si. 

 

- Equipamento Eletrónico 

E se ocorrer um imprevisto com o seu PC, tablet ou smartphone, o seu negócio ressente-se?  

 

- Acidentes Pessoais 

O que acontece ao seu negócio se tiver um acidente grave nos momentos de lazer? E se o mesmo 

ocorrer com um dos seus colaboradores?  

 

- Saúde Multicare 

Em caso de doença grave, o rendimento do seu negócio permite-lhe usufruir do tratamento adequado? 

O que aconteceria se fosse um dos seus colaboradores? 

 
 

 

 

A informação constante deste documento sobre este Seguro não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.  

 

Peça a sua simulação aqui 

https://www.chambelseguros.pt/simulacao/

