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Assunto: Seguro de Saúde 2020/2021 – Transferência para a UNA Seguros 
 
Caro/a Associado/a Subscritor/a 

No seguimento da consulta aos segurados/subscritores (PS1), que efetuámos sobre a Apólice de Seguro de 
Saúde, responderam 448 associados, dos quais 288 optaram pela proposta da Opção B – UNA Seguros (que 
equivale a 64.3% dos votos válidos) e 160 votos optaram pela Opção A – Tranquilidade, (o que equivale a 
35.7% dos votos válidos).  

Neste sentido foi deliberado, em reunião de Direção de 28 de outubro, proceder à denúncia do contrato 
de seguro de saúde que temos vindo a manter com a Tranquilidade Seguros, transferindo-se este para a 
UNA Seguros, com efeitos a partir do dia 1 de dezembro de 2020.  

De forma a acautelar a emissão atempada da IDENTIFICAÇAO DO SEGURADO (ID) e dos CARTÕES DE 
SEGURO DE SAÚDE, solicitamos a todos os subscritores do seguro que preencham e devolvam ao CCD, até 
ao dia 13 do novembro o seguinte impresso: 

1. EM CASO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO: DEVERÁ PREENCHER NOVA DECLARAÇÃO DE DESCONTO 
NO VENCIMENTO (tendo em conta que o valor do prémio é inferior ao atual). 

2. EM CASO DE PRETENDER ANULAR O SEGURO: DEVERÁ PREENCHER A DECLARAÇÃO DE 
ANULAÇÃO. 

De forma a ajudar os associados/subscritores ou novos aderentes que queiram subscrever o seguro, o CCD 
vai disponibilizar um serviço de esclarecimento e receção das declarações, nos seguintes locais e horários: 

Dia 5 de novembro – das 9h30 às 15h00 – Refeitório do Cascais Center; 
Dia 6 de novembro – das 9h30 às 15h00 – Refeitório da Adroana;  
 

Para além disso, os documentos podem ser entregues em qualquer dia útil, no escritório do CCD, no Edifício 
Social, 2º andar, na Adroana entre as 9h00 e as 18h00. 

Aproveitamos para afirmar/confirmar que as pessoas que, à data da transferência do contrato para a UNA 
Seguros, sejam possuidoras do atual seguro de saúde da Tranquilidade estão asseguradas as doenças 
preexistentes e não serão aplicados períodos de carência. 

Para qualquer esclarecimento adicional, agradecemos o contacto através do telefone, 214815590 ou 
214815592 ou extensão 24590 e 24592, ou ainda através de correio eletrónico: 
seguro.saude@ccdcascais.pt. 

Com os melhores cumprimentos, 
 
Cascais, 30 outubro 2020     

 
     O Presidente da Direção 
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