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Vantagens para Militares 
extensíveis a Civis do Exército 
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Vantagens para 
Militares 

Oferta à medida, proposta de valor exclusiva. 

Menor consumo de recursos financeiros, menor 
esforço orçamento familiar – preço mais baixo. 

Proteção pessoal maximizada por via do aumento de 
coberturas de risco. 
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Militar e o seu agregado adquirem seguros com 
coberturas e a preços que isoladamente não teriam a 
possibilidade de contratar. 

Credibilidade da oferta dada pela instituição a que 
pertencem, o Exército. 
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Vantagens para 
Militares 



Vantagens para o Exército 
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Vantagens Exército 

Militar mais protegido é um militar com menor risco 
para o Exército, o que resulta em impacto positivo na 
própria instituição. 

Reforço da ligação aos seus militares – confirmação 
da preocupação pela procura de soluções em 
benefício destes. 

Ligação à Fidelidade, a seguradora mais prestigiada 
do mercado, com comprovados melhores níveis de 
serviço.  

7 



A Fidelidade 
 
“Temos  orgulho e sentido de responsabilidade por esta 
parceria. Os militares do Exército são clientes 
Fidelidade há mais de 30 anos o que nos permite 
acompanhar de perto as necessidades profissionais e 
pessoais e responder com solução inovadoras.  
Atentos aos desafios, aos novos riscos, construímos 
produtos de saúde que funcionam em regime de 
complementaridade aos subsistemas, o que transforma 
as despesas de saúde em custos residuais para o 
militar.” 

 
 



A oferta 
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A oferta 

Vida 

Multirriscos habitação 

Automóvel 

Empregada Doméstica 

Responsabilidade Civil Familiar 

Acidentes Pessoais 

Saúde Multicare 
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Seguro de Vida 
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Seguro  Vida 

Preço incomparável e fixo independente da idade. 

Extensível ao cônjuge. 

Abrange missões de paz em países de conflito – 
único no mercado. 

Inclui um subsídio diário por internamento que 
funciona em situações normalmente excluídas. 
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Seguro de Saúde 
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Seguro  Saúde 

Solução de complementaridade única no mercado. 

Sem limite de idade de permanência no seguro. 

Filhos com seguro até aos 30 anos de idade. 

Preço imbatível. 

Comparticipações de 100% na rede médica comum à 
ADM e à Multicare – custo 0 € para o Militar 
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Outros seguros 
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Outros seguros 

Automóvel 

 solução frota familiar. 

 extensão da cobertura responsabilidade civil para 
 condução de veículos militares. 

 

Multirriscos habitação 

 desconto de 16% em edifícios e conteúdos. 
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Responsabilidade civil familiar 

 inclui responsabilidade civil portadores de armas 

 desconto de 30%. 

 

Empregada Doméstica 

 desconto de 22,5% ou 25% (tempo inteiro). 

Outros seguros 

17 



Universo  
adesões 
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Universo - adesões 

Distribuição adesões 
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Portal protocolo 



protocolos@fidelidade.pt 
21 340 1566 | 21340 1572 

21 323 9007 


