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Cara/o Associada/o, 
 
A seguradora Açoreana/AdvanceCare comunicou da necessidade de alteração das coberturas e as respetivas 
comparticipações para a anuidade de 2017 do Seguro de Saúde de Grupo - Apólice n.º 18.00011704, em razão 
do facto de manter praticamente inalteradas, desde 2012, os valores das mensalidades, apesar da elevada taxa 
de sinistralidade desta apólice. Verificou-se pelo 4º ano consecutivo que esta taxa foi superior a 100%, ou seja, 
a receita das mensalidades não cobre os custos com os sinistros, projetando para este ano que o seu valor atinja 
130%. 
 

Esta proposta de renovação, que contempla um agravamento de Franquias, tendo em contrapartida um 
aumento do capital de Hospitalização, apresenta um aumento das mensalidades (Prémio Comercial), como 
segue: 
 

Mensalidade 
Valor até 

30/11 
Valor a partir 

De 01/12 
Valor de Aumento 

Tomador 17.54 € 19,22 € 1,68 € 

Cônjuge 21.24 € 23,27 € 2,03 € 

Filhos 19.07 € 20,89 € 1,82 € 
 

Em anexo apresentam-se as coberturas e as respetivas comparticipações. 
 

Procurámos junto de outras companhias obter condições de apólices mais favoráveis, mas não recebemos 
melhores propostas – prémio e ou coberturas, pelo que em reunião de direção foi deliberado, proceder à 
renovação da Apólice de Seguro de Saúde de Grupo, n.º 18.00011704,  com efeitos a  partir de 1 de dezembro 
de 2016, cujas condições e demais informação podem ser consultadas no site do CCD, através do link Seguro de 
Saúde Açoreana/Advancecare . 
 

Assim, face aos novos valores das mensalidades, torna-se necessário que, todos os que queiram continuar a 
subscrever este seguro de saúde e que efetuam o pagamento do mesmo por débito no vencimento, atualizem 
as respetivas autorizações, até ao próximo dia 21 de novembro.  
 

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 
Renovação e desconto no vencimento, que pode ser obtida no nosso site, através do link Seguro Saúde - 

declaração de renovação.  
 

Em relação à Apólice de Seguro de Saúde MDS/Advancecare, que se encontra em vigor, a mesma continua a ser 
uma alternativa, tendo apenas uma ligeira alteração de 0,5% da taxa do INEM.  
 

Igualmente no nosso site, através do link Seguro Saúde MDS, é possível visualizar toda a informação relativa a 
esta alternativa.  
 

Para qualquer esclarecimento adicional, poderá contatar-nos através do telefone 214815590, da extensão 4590, 
ou ainda através de correio eletrónico: seguro.saude@ccdcascais.pt. 
 

Cascais, 14 de novembro de 2016 
 

O Presidente da Direção 

 
João Bento Vitorino 
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ANEXO 
QUADRO DE COBERTURAS 
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