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Cara(o) Associada(o)  

 
 

A Direção do CCD decidiu proceder à renovação da Apólice de Seguro de Saúde de Grupo com a 
Açoreana/AdvanceCare, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2015, por ter havido da parte da seguradora a 
manutenção das condições de cobertura e carências em vigor, excetuando a possibilidade de reinclusão (não são 
aceites novas adesões de pessoas que já tenham feito parte deste seguro e tenham pedido a sua anulação). 
 

Em consequência de atualização do Imposto do Selo verificada no início do ano de 2015, há necessidade de 
correção do valor da mensalidade, nos termos do quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Face ao novo valor das mensalidades (e caso pretendam continuar a subscrever este Seguro de Saúde) torna-se 
necessário que todos os associados subscritores do seguro que efetuam o pagamento do mesmo por débito no 
vencimento, procedam à atualização da respetiva autorização junto do DVRH, por se tratar de um desconto 
facultativo. 
 

Nesse sentido solicitamos que, com a maior brevidade, nos seja devolvida através do email 
seguro.saude@ccdcascais.pt  ou entregue diretamente nos serviços administrativos do CCD, a Declaração de 
desconto no vencimento, que pode ser obtida em: http://www.ccdcascais.pt/wp-
content/uploads/2015/12/Desconto-Vencimento-Acoreana-2015-2016-ORIGINAL.pdf 
 

Com o objetivo de encontrar variantes ao seguro existente, estamos em condições de comunicar que após a 
consulta ao mercado, a empresa mediadora MDS apresentou-se como parceiro, com o suporte da rede 
Açoreana/AdvanceCare, apresentando um novo seguro, com várias opções de acordo com as necessidades 
individuais, sem mudar de seguradora, períodos de carência, entre outras. 
 

É possível visualizar toda a informação relativa a esta alternativa no n/ site, através do link 
http://protocolos.mdsinsure.com/ccdcascais/.  
 

Para qualquer esclarecimento adicional, poderá contactar-nos através do telefone 214815590, ou extensão 4590, 

ou ainda através de correio eletrónico: seguro.saude@ccdcascais.pt. 

 

                       

          

               

Mensalidade Valor até  
30/11 

Valor a partir  
De 01/12 

Tomador 17.46 € 17.54 € 

Cônjuge 21.14 € 21.24 € 

Filhos 18.98 € 19.07 € 

O Presidente de Direção 
 
 

       João Bento Vitorino 
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