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Assunto: Seguro de Saúde de Grupo - Renovação 

Caro(a) associado(a), 

No próximo dia 30 de novembro termina a anuidade da Apólice de Seguro de Saúde Grupo 

outorgada com a Seguradora UNA/Advancecare, em 01 de dezembro de 2020. 

Na qualidade de Tomador de Seguro, a Direção do CCD recebeu da UNA uma proposta de 

renovação do seguro, apresentando duas soluções de compromisso para a renovação da Apólice 

para 2022, em face do comportamento da sinistralidade de 150%, apresentando duas opções: 

Opção 1- manter as condições atuais, com um aumento de prémio de 15%; 

 

 

Opção 2- manutenção dos prémios atuais e atualização das condições 
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Esta proposta mantêm todos os prémios e capitais em vigor, apresentando correções em 

determinadas garantias, chamadas de consumo, nomeadamente nas franquias e 

copagamentos, situação que apenas penaliza quem utiliza o seguro.  

Após a receção da proposta enviada pela Seguradora UNA/Advancecare, a direção envio uma 

contraproposta que foi recusada. 

Assim, e face à alta sinistralidade apresentada que condiciona em muito qualquer negociação 

com a atual seguradora ou procura de alternativa no mercado, após a análise das opções 

apresentadas a Direção deliberou escolher a Opção 2 por entender ser, no quadro apresentado, 

mais justa e vantajosa, como ainda, mesmo não sendo o critério de escolha, do ponto de vista 

administrativo acarretaria nova declaração de desconto no vencimento para os associados e 

entidades empregadoras (tendo em conta a alteração do valor do prémio) ou Declaração de 

Débito direto para o caso dos reformados e filhos maiores. 

Mantemos em aberta a negociação com a seguradora no sentido de manter o seguro para além 

do limite de idade de 70 anos, como o aumento das consultas de psiquiatria. 

Nesse sentido tornámos público a alteração ao contrato e submeter a decisão sobre o 

interesse na renovação da apólice, nos termos atuais, ou manifestar, de forma expressa, 

a vontade de proceder à denúncia do contrato. A denúncia é feita por declaração escrita, 

por qualquer meio. 

A proposta da UNA encontra-se disponível para consulta no nosso site CCD.  

Para qualquer esclarecimento adicional, agradeço o contacto através do telefone, 

214815592 ou extensão 24592, ou ainda através de correio eletrónico: 

seguro.saude@ccdcascais.pt. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

Cascais, 11 de novembro de 2021                       

         

        

 

 

 

 

 

O Presidente de Direção 

 

 

João Bento Vitorino 
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