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SAÚDE – MULTICARE 1/2/3 

A melhor proteção para si e para os seus colaboradores 

 

 

- MULTICARE 1 

Para o seu colaborador que leva uma vida ativa, temos uma solução de saúde, que garante a proteção 

básica que necessita sem ter que pagar muito. 
 

 

Coberturas  

 

 

 

 

 

 Vantagens do Seguro Multicare 1 

 

 

1. Inclusão do agregado familiar 

Disponíveis a partir de duas pessoas seguras e com diversas opções de coberturas, as soluções Multicare permitem, também, a i nclusão do 

agregado familiar dos seus colaboradores.   

 

2. Beneficie dos nossos descontos 

Ao adquirir o Multicare 1 para os colaboradores da sua empresa, todos beneficiarão de um desconto de quantidade, que varia conforme o 

número de pessoas seguras a incluir na apólice. Podem ainda beneficiar de um desconto adicional de 1% se efetuar o pagamento por débito 

direto. Os descontos incide sobre o prémio comercial da apólice.  

 

3. Aposta na prevenção 

A sua saúde é importante para nós. É por isso que, ao adquirir o Multicare 1, pode realizar um check -up após 60 dias. Este check-up contempla a 

realização de um conjunto de exames e uma consulta para a avaliação do estado geral de saúde.  

 

 

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/
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- MULTICARE 2 

A solução ideal para quem se preocupa com a saúde e bem-estar da sua família e procura uma proteção 

que responde às necessidades de saúde mais frequentes. 

 

Coberturas  

 

 

 

 

 Vantagens do Seguro Multicare 2 

 

 

1. Sem idade limite de permanência 

Poderá manter o seu seguro sem idade limite de permanência se contratar um Seguro Multicare 2 até aos 60 anos de idade. 

 

2 Beneficie dos nossos descontos 

Ao adquirir o Multicare 2 para os colaboradores da sua empresa, todos beneficiarão de um desconto de quantidade, que varia co nforme o número 

de pessoas seguras a incluir na apólice. Podem ainda beneficiar de um desconto adicional de 1% se efetuar o pagamento por débito direto. Os 

descontos incide sobre o prémio comercial da apólice. 

3. Aposta na Prevenção 

A sua saúde é importante para nós. É por isso que, ao adquirir o Multicare 2, pode realizar um check-up após 60 dias. Este check-up contempla a 

realização de um conjunto de exames e uma consulta para a avaliação do estado geral de saúde.  

 

 

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/
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- MULTICARE 3 

A solução ideal para quem a saúde é a sua maior prioridade. Temos para si uma vasta oferta de 
coberturas, com capitais elevados, que garantem a proteção que deseja. 

 

 

Coberturas  

 

 

 

 Vantagens do Seguro Multicare 3 

 

1. Doenças graves 

Esta cobertura, com um capital seguro de 1.000.000€, garante o diagnóstico e cuidados de saúde fora do território nacional. 

 

2. Beneficie dos nossos descontos 

Ao adquirir o Multicare 3 para os colaboradores da sua empresa, todos beneficiarão de um desconto de quantidade, que varia conforme o número 

de pessoas seguras a incluir na apólice. Podem ainda beneficiar de um desconto adicional de 1% se efetuar o pagamento por débito direto. Os 

descontos incide sobre o prémio comercial da apólice. 

 

3. Aposta na Prevenção 

A sua saúde é importante para nós. É por isso que, ao adquirir o Multicare 3, pode realizar um check-up após 60 dias. Este check-up contempla a 

realização de um conjunto de exames e uma consulta para a avaliação do estado geral de saúde.  

 

 

 

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/

