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Anexo I 
 

Protocolo Sindicato Nacional dos Professores Licenciados  
pelos Politécnicos e Universidades 

 
 
 
Destinatários: Associados do SPLIU 

Grupo Potencial: 20.000 associados 

Mediador: António Álvaro F Oliveira Pacheco 

 
 
1- Produtos que integram o Multi Familiar “SPLIU” 
 
 

 Automóvel:    
 
O seguro Multi Protecção Auto da Açoreana oferece a mesma flexibilidade que uma grande marca automóvel: nós propomos uma versão base 
bem equipada e o cliente escolhe os complementares que mais lhe agradam. 
Começando pela versão Classic, a opção utilitário da gama, o cliente escolhe o “equipamento” de que realmente precisa, não tendo de pagar 
por complementares que não deseja. 
 
As opções Premier e Top oferecem as mesmas vantagens em versões superiormente “equipadas” para a protecção contra todo o tipo de 
fenómenos naturais e outros riscos que o cliente encontre na estrada. 
 
Selecção das Coberturas 
 

MÓDULOS 
COBERTURAS 

CLASSIC PREMIER TOP 

Responsabilidade Civil Obrigatória Obrigatória Obrigatória 

Assist. Viagem Ligeiros Km 0  Nível 1 Obrigatória Obrigatória Obrigatória 

Assist. Viagem Ligeiros Km 0 Nível 2 Facultativa Facultativa Facultativa 

Assist. Viagem Ligeiros Km 0 Nível 3 Facultativa Facultativa Facultativa 

Quebra Isolada Vidros Facultativa Facultativa Facultativa 

Protecção Jurídica Facultativa Facultativa Facultativa 

Protecção Ocupantes Obrigatória Obrigatória Obrigatória 

Grandes Sinistros-Perda Total    

Choque, Colisão, Capotamento Não Obrigatória Não 

Incêndio, Raio, Explosão Não Obrigatória Não 

Furto ou Roubo Não Obrigatória Não 

Actos de Vandalismo Não Facultativa Não 

Fenómenos da Natureza Não Facultativa Não 

Danos Próprios -Tradicionais    

Choque, Colisão, Capotamento Não Não Facultativa 

Incêndio, Raio, Explosão Não Não Facultativa 

Furto ou Roubo Não Não Facultativa 

Actos de Vandalismo Não Não Facultativa 

Fenómenos da Natureza Não Não Facultativa 

Veículo Substituição Facultativa Não Facultativa 

Privação de Uso Não Não Facultativa  
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 Multiriscos Habitação: 
O Multi Protecção Lar é um produto abrangente que garante os eventos que podem atingir o Lar dos nossos clientes: o incêndio, as inundações 
e danos por água, o roubo, etc., como também os protege relativamente às indemnizações legalmente devidas a terceiros a título de 
responsabilidade civil emergente da propriedade da respectiva casa, dos actos praticados na sua vida privada e ainda danos causados por 
animais domésticos de que seja dono.   
 
Flexibilidade e economia: 
É o cliente que decide, entre as três opções que lhe disponibilizamos - Classic, Premier e Top - qual a que melhor se ajusta às suas 
necessidades e disponibilidade financeira. 
 
Bonificação por ausência de sinistros: 
Ao fim de três anos de vigência do contrato sem que tenha ocorrido qualquer sinistro, oferecemos ao cliente um desconto de 10%; ao fim de 
seis anos oferecemos mais um desconto de 10%. 
 
Coberturas: Classic Premier Top 
Incêndio, queda de raio e explosão B B B 
Furto qualificado ou roubo B B B 
Tempestades B B B 
Demolição e remoção de escombros B B B 
Queda de aeronaves B B B 
Choque ou impacto de veículos terrestres ou animais B B B 
Derrame acidental de óleo de aparelhos de aquecimento B B B 
Quebra acidental de vidros fixos, espelhos e pedras mármore B B B 
Quebra ou queda de antenas B B B 
Quebra ou queda de painéis solares B B B 
Privação temporária do uso do local arrendado e/ou ocupado B B B 
Morte do Segurado e/ou pessoas que façam parte do agregado familiar B B B 
Danos em bens do senhorio B B B 
Mudança temporária B B B 
Responsabilidade civil (proprietário / inquilino / ocupante) B B B 
Perda de Rendas (Edifícios) B B B 
Inundações  B B 
Danos por água  B B 
Pesquisa de avarias e rupturas  B B 
Greves, tumultos e alterações da ordem pública  B B 
Actos de vandalismo  B B 
Aluimento de terras  B B 
Responsabilidade civil Familiar  B B 
Veículos em garagem própria da residência  B B 
Roubo na pessoa  B B 
Computadores de uso pessoal  B B 
Responsabilidade civil de piscinas da residência   B 
Deterioração de bens refrigerados e congelados   B 
Responsabilidade civil de cães de guarda   B 
Desenhos e documentos   B 
Danos em bens das empregadas domésticas residentes   B 
Quebra acidental de louça sanitária   B 
Efeitos Directos da Corrente Eléctrica C B B 
Assistência no lar C C B 
Fenómenos Sísmicos C C C 

B = Cobertura Base  
C = Cobertura Complementar 
 
 
 

 Acidentes Pessoais Familiar: 
O seguro de Acidentes Pessoais Familiar garante, o pagamento das indemnizações ou prestações devidas em caso de acidente emergente do 
risco Extra-Profissional, nos termos das Condições Gerais da apólice. 
As coberturas disponíveis são: 
• Morte ou invalidez Permanente: com capitais variáveis, entre 10.000 

€ (mínimo) e 75 000€ (máximo) 
• Incapacidade Temporária (Internamento Hospitalar): capital seguro 

igual a 0,05% do Capital por morte 
• Despesas de Tratamento e Repatriamento: capital seguro igual 20% 

do capital por Morte 
• Despesas de Funeral: capital seguro igual 20% do capital por Morte. 

A subscrição pode ser efectuada para idades compreendidas 
entre os 3 e 70 anos 
Na cobertura de invalidez permanente, as desvalorizações: 
• Até 10% não são indemnizáveis 
• De 10,1% até 50% - indemnização normal 
• Superiores a 50% - duplica o capital 

A morte de crianças com idade inferior a 14 anos, com excepção 
das despesas de funeral, não é segurável 
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 Responsabilidade civil: 
 
O seguro de Responsabilidade Civil Família & Habitação, garante a responsabilidade por danos causados, no âmbito da vida privada, pelo 
imóvel afecto à residência do agregado familiar e pelos animais domésticos de que seja proprietário. 
COBERTURAS: Danos corporais e materiais causados a terceiros, fora do exercício de qualquer actividade comercial ou profissional, por: 
• Membros do agregado familiar 
• Animais Domésticos 

Capitais Seguros variáveis, entre 25.000 € (mínimo) e 100. 000€ (máximo) 

 
 

 Acidentes de trabalho: 
 
O seguro de Acidentes de Trabalho, no âmbito do produto Multi-Familiar abrange a situação de Pessoal de Serviço Doméstico (empregados, 
jardineiros, motoristas) ao serviço do tomador de seguro - ao abrigo do seguro de Trabalhador por Conta d’outrem.  
A legislação existente em Portugal obriga à transferência das responsabilidades que possam emergir de um acidente de trabalho de que seja 
vítima qualquer trabalhador por conta de outrem, incluindo o Pessoal de Serviço Doméstico. Essas obrigações não se resumem apenas ao 
pagamento das despesas de tratamento necessárias mas incluem, igualmente, as relativas às perdas de salário. 
Este seguro abrange as coberturas de harmonia com as Condições Gerais da Apólice e nos termos das seguintes Condições Específicas que se 
seguem: 

a) Prestações em espécie – são as que visam o restabelecimento do estado de saúde e a reposição da capacidade de ganho do 
sinistrado, possibilitando-lhe voltar à vida activa. 

b) Prestações em dinheiro – visam compensar a perda de capacidade de ganho ou conferir um apoio financeiro aos familiares de 
trabalhador falecido em serviço. 

 

 Doença: 
 
Em Portugal, o seguro de doença privado é suplementar ao SNS – Serviço Nacional de Saúde. Os aumento dos custos com a saúde, tem 
levado o Estado a encetar medidas restritivas na acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de saúde, ao passo que as seguradoras reforçam o 
seu papel nesta área, mediante uma oferta de serviços mais diversificada e compatível com as exigências de uma população carente de 
cuidados de saúde. 
Neste quadro, a AÇOREANA oferece um seguro de DOENÇA com um conjunto de coberturas e garantias que satisfazem, no essencial, as 
grandes necessidades na área da medicina curativa. 
 
As garantias deste seguro, privilegiando a LIBERDADE DE ESCOLHA do médico e clínica/hospital, assumem a forma de reembolso das 
despesas médicas em caso de hospitalização resultante de doença ou acidente, manifestada ou ocorrida durante o período de vigência da 
apólice, nos termos e limites subscritos pelo segurado, tendo duas modalidades à escolha:  

- Internamento, comparticipado a 80%, com capitais de 7.500/ano (mínimo) e 15.000€/ano (máximo); 
- Subsídio diário de 25 € (mínimo) e 50€ (máximo). 

 

 Multi Protecção Dentária: 
 
A saúde da boca e dentes é uma peça fundamental do nosso bem-estar, pelas implicações que tem em termos de bem-estar físico, psicológico 
e social. 
Com o Multi Protecção Dentária a AÇOREANA disponibiliza aos seus clientes a solução ideal para ter acesso a óptimos cuidados de saúde 
dentária em condições imbatíveis de preço e comodidade. 
Dupla Cobertura:  

Cobertura dentária: Através desta cobertura, a AÇOREANA garante, as 
Prestações Convencionadas relativas a despesas efectuadas pela Pessoa 
Segura, com estomatologia, em consequência de doença manifestada ou 
acidente ocorrido durante o período de vigência da Apólice. Esta 
cobertura traduz-se no acesso automático a uma rede de prestadores, 
sendo o co-pagamento a cargo do cliente por este liquidado directamente 
ao prestador, nos termos indicados em tabela própria e inerente a este 
produto. Esta cobertura só funciona na rede de prestadores 
convencionados estando excluído qualquer reembolso por despesas fora 
da rede. 

Assistência à Saúde: Esta cobertura garante um vasto leque de serviços 
em Portugal e no Estrangeiro em caso de doença ou acidente. 
 

O Multi Protecção Dentária não tem:  
• Períodos de carência, seja por doença ou por acidente. 
• Limites de capital:  
• Limite de idade seja na adesão ou permanência.  
 
O Multi Protecção Dentária tem:  
• Acesso a uma rede alargada de profissionais qualificados, 

tanto em Portugal, como em Espanha1 
• Linha dedicada disponível 24 horas, todos os dias do ano: 

através de uma linha dedicada, ++ 351 21 381 68 60, -acesso a 
um conjunto alargado de serviços, tanto em Portugal, como no 
Estrangeiro (todo o Mundo).  

• Descontos à medida de cada agregado familiar: um desconto 
ao prémio em função do número de pessoas seguras na 
apólice. Este desconto pode ir de 5% (para 2 pessoas seguras) 
até 15% (para 5 pessoas seguras ou mais). 

 

                                                 
1 Utilização em Espanha sujeita a marcação prévia via linha dedicada. 
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1.1 - Descontos que integram o Multi Familiar “SPLIU” 
 

RAMO DESCONTO 
Automóvel (Opção Classic ) 

Automóvel (Opção Premier e Top) 
Automóvel (Opção Premier e Top)  

Bónus de 40% + 20% de Desconto Comercial 
Bónus de 45% + 30% de Desconto Comercial 

Bónus de 50% + 30% de Desconto Comercial (a) 

Acidentes Trabalho Tarifa Gerente + desconto automático até 15% 

Acidentes Pessoais Familiar Tarifa normal + desconto automático até 15% 

Responsabilidade Civil (Uso e Porte de armas) Tarifa normal + desconto automático até 15% 

Multi Protecção Lar Tarifa Gerente + desconto automático até 15% 

Responsabilidade Civil Familiar Tarifa normal + desconto automático até 15% 

Multi Protecção Dentária Tarifa normal + desconto automático até 15% 
 

*O Multi Familiar “SPLIU”, no Ramo Automóvel, tanto os seguros novos como as transferências têm condições 
preferenciais e acordadas entre as partes contratantes, sendo que os tectos máximos estabelecidos pela política de subscrição 
da Açoreana, para este ramo, serão sempre aplicados. 

(a) – Seguros novos em Leasing 

Ainda no Ramo Automóvel, a atribuição de Bónus e Descontos fica sujeita às seguintes condições:  

 - Em seguros Novos, para Tomador/Condutor com mais de 25 anos de idade e mais de 2 anos de carta de condução; 

- Em transferências, aplicando os mesmos critérios de idade e carta, e desde que o contrato a transferir não registe 
sinistros nos últimos dois anos 

- Nas demais situações, novos ou transferências, aplicar-se-ão as regras normais decorrentes da política de 
subscrição. 

 
 
 
 


