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Cara/o Associada/o, 

 

Sobre a Apólice de Seguro de Saúde de Grupo em vigor, cuja renovação terá lugar a partir de 1 de dezembro 

de 2019, a seguradora Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A apresentou para o efeito duas propostas 

de alteração. 

 

Hipótese I - Um incremento nas mensalidades em 22,5%; 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese II - O aumento das franquias e a redução do percentual de algumas comparticipações, 

conforme quadro abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à elevada taxa de sinistralidade apresentada, acima dos 100% (quadro abaixo),  como se tem 

verificado ao longo dos anos anteriores, o que representa uma dificuldade de consulta ao mercado, a 

Direção do CCD em reunião do passado dia 30 de outubro, deliberou proceder à renovação da Apólice de 

Seguro de Saúde de Grupo com a manutenção das condições de coberturas e capitais e mensalidades 

em vigor, optando pela hipótese II, por considerar mais justa para o conjunto dos segurados, fazendo recair 

o aumento nos segurados utilizadores.  

 

 

Quadro de Evolução da Taxa de Sinistralidade 

Ano Taxa de Sinistralidade 

2019 108,29% 

2018 110,20% 

2017 129,96% 

 

 Prémio Mensal 

Aderente                  25,90 €  

Cônjuge                  31,38 €  
Filho/Filha (cada)                  28,15 €  

COBERTURA  ALTERAÇÃO 

AMBULATÓRIO 

Alteração do valor da franquia anual de 50€ para 70€; 
Alteração do valor de copagamento Fora da Rede de Consultas normais de 15€ para 25€ 
Alteração do valor de copagamento Fora da Rede de Consultas de Urgência de 30€ para 
40€ 
Alteração da comparticipação em Reembolso de 70% para 50%, Fora da Rede de 
Consultas 

ESTOMATOLOGIA 
Alteração do valor da franquia anual de 50€ para 70€; 
Alteração da comparticipação em Reembolso de 70% para 50% 

PRÓTESES e ORTÓTESES Alteração do valor da franquia anual de 50€ para 70€; 
MEDICAMENTOS Alteração da comparticipação em Reembolso de 80% para 70% 
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Ainda assim, foi possível incluir neste plano um aumento do valor de capital da hospitalização, passa de 

7.500€ para 10.000€. 

 

Face às alterações apresentadas torna-se necessário que todos os associados subscritores deste seguro 

que decidam não renovar a anuidade e proceder à anulação do seguro, nos comuniquem e remetam a 

Declaração de Anulação, disponível no nosso site, até ao próximo dia 21 de novembro. 

 

Caso não haja qualquer comunicação, será renovada automaticamente a anuidade do seguro. 

 

Poderá visualizar toda a informação relativa a esta alternativa no n/site, através do link 

http://www.ccdcascais.pt/seguros/ 

 

Para qualquer esclarecimento adicional, poderá contatar-nos através do telefone 21 481 55 90, ou extensão 

24590 ou ainda através do correio eletrónico, seguro.saude@ccdcascais.pt 

 

 

 

 

O Presidente de Direção 

         
    João Bento Vitorino 
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