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1 GRUPO FIDELIDADE

A Fidelidade é a terceira seguradora mais antiga do mundo. O seu nome e a sua identidade agregam a história, a força 
e os valores de muitas marcas e seguradoras anteriores. Desde 1808 que a Fidelidade protege o futuro das famílias, das 
empresas e de Portugal.

Líder de mercado, Vida e Não Vida em Portugal, a seguradora junta à dimensão, à solidez e à credibilidade, a inovação como 
um dos seus maiores valores e alicerces para o futuro.

A Saúde é um dos alicerces do Grupo Fidelidade, cuja estratégia de verticalização da cadeia de valor permite um crescimento 
sustentado, garantindo a liderança destacada no sector privado. O Hospital da Luz, com a sua rede de 24 Hospitais e Clínicas 
em Portugal, e a Fidelidade Assistance (seguradora especializada em serviços de assistência, nomeadamente no transporte 
em caso de emergência médica), bem como a Seguradora Multicare, permitem ao Grupo Fidelidade aproximar e optimizar a 
relação com os prestadores e garantir níveis de excelência no serviço ao cliente. Da corporização desta estratégia, resultam 
projectos como o Centro de Cuidados Paliativos e Oncologia do Hospital da Luz, que pretende ser a grande referência em 
Portugal no acompanhamento e tratamento de doentes oncológicos.

O futuro é servir, apoiar e cuidar dos seus mais de 6 milhões de clientes, em Portugal e em todas as outras geografias onde a 
sua marca se faz sentir, com presença sólida e visão global. O Grupo Fidelidade já está hoje presente na Europa, África, Ásia 
e América do Sul, sempre com uma estratégia de sólido e sustentado crescimento. 

Para mais informações, visite www.fidelidade.pt
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2 GRUPO FOSUN

Integrando hoje a FOSUN International Limited, a Fidelidade tem novos horizontes de crescimento, diversificação e 
valorização do seu projecto. Uma oportunidade única para reinventar os seguros em Portugal, expandindo a sua oferta e o 
serviço a novos clientes, a novos mercados e geografias, sempre com o selo de confiança da maior e mais sólida Companhia 
de Seguros de Portugal. 

O Grupo FOSUN foi fundado em 1992 em Xangai, tendo a Fosun International Limited sido cotada na Bolsa de Valores de Hong 
Kong, em 16 de Julho de 2007. O Grupo FOSUN tem dado passos importantes para se tornar num grupo de investimento 
de classe mundial, sustentado por dois fios condutores: negócio direccionado para o sector segurador e gestão de activos, 
conjugada com a integração industrial com origem na República Popular da China.

Neste contexto destacam-se no Grupo Fosun os investimentos nos serviços de Bem-Estar, Saúde e Estilo de Vida. A FOSUN 
desenvolve uma estratégia sustentada de crescimento, inovação e investigação, baseada na excelência da experiência nos 
cuidados de Saúde, Bem-Estar de pessoas séniores, com verticalização de todos estes serviços. 

Para mais informações, visite www.fosun.com (versão em inglês).

3 FIDELIDADE MOÇAMBIQUE

Presente em Moçambique desde Dezembro de 2014, conta 
já com várias dezenas de colaboradores, tendo a sua 
sede e Agência em Maputo.

A Fidelidade dispõe ainda de uma vasta Rede de 
Parceiros: Corretores, Bancos, Agentes e Promotores, 
aptos a comercializar e dar todo o apoio na subscrição 
e gestão do Seguro de Saúde da Fidelidade em todo o 
território nacional. 

A Fidelidade tem a ambição e o compromisso de ser, a 
médio prazo, a seguradora de referência em Moçambique. 
A sua estratégia assenta no compromisso de disponibilizar 
aos seus clientes um serviço de qualidade, com base no 
cumprimento de níveis de serviço diferenciadores e uma 
referência na inovação de produtos e serviços no mercado 
moçambicano. 

Este compromisso alicerça-se na qualidade, dinamismo, 
disponibilidade e rigor da Fidelidade Moçambique. Com o 
suporte da liderança destacada no mercado segurador em 
Portugal. Com a experiência consolidada em África, liderando 
o mercado segurador em Cabo Verde (Garantia Companhia 
de Seguros), e ocupando o terceiro lugar no ranking das 
Seguradoras em Angola. É este o ecossistema FOSUN, que 
persegue uma estratégia de globalização de serviços de 
Saúde e Bem-Estar e permite à Fidelidade Moçambique, os 
meios e as estruturas para ser uma referência no mercado 
segurador de Saúde em Moçambique.

São estes compromissos e objectivos que os mais de 
15.000 clientes em Moçambique já constatam na sua 
relação com a Fidelidade, da qualidade do serviço no 
atendimento à gestão de sinistros.

Para mais informações, visite www.fidelidade.co.mz
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4 MULTICARE

A Multicare é a seguradora de Saúde do Grupo Fidelidade e é líder de mercado de Seguros de Saúde em Portugal.

Desde 1998 que desenvolve soluções assentes em serviços de Saúde e Bem-Estar, apresentando uma oferta adequada para 
Famílias e Empresas. 

Actualmente, a Multicare garante mais de 1 milhão de pessoas seguras, dispondo da maior Rede de Prestação de serviços 
de Saúde em Portugal. 

A estrutura da Multicare está alicerçada e potenciada na ligação às mais modernas e inovadoras unidades hospitalares e 
corpos clínicos, com a prática de serviços de excelência e assentes nos melhores níveis de prestação de serviços médicos, 
independentemente da geografia. A Fidelidade Moçambique beneficia de toda a experiência da Multicare nas restantes 
geografias onde está presente em África, com apoio total à gestão do Seguro de Saúde.

Para mais informações, visite www.multicare.pt

5 SEGURO DE SAÚDE FIDELIDADE

O Seguro de Saúde da Fidelidade foi lançado em Dezembro de 2016 e visa proporcionar aos seus clientes o acesso à melhor Rede 
Privada de Prestadores de Saúde em Moçambique, constituída por Médicos, Hospitais, Clínicas, Clinicas Dentárias,  Centros de 
Diagnóstico, Laboratórios e Farmácias, que se distinguem pela qualidade da sua prestação de serviços, sendo uma Rede em 
constante crescimento e actualização, podendo ser consultada em www.fidelidade.co.mz

Com a segurança prestada pela gestão criteriosa da Rede de Prestadores de Saúde, proporcionada pela elevada experiência da 
Multicare nesta área, proporcionamos aos nossos clientes protecção às necessidades de Saúde de cada pessoa, assim como 
um conjunto de serviços associados, como oculistas e farmácias, que complementam uma oferta única no mercado nacional.

O Seguro de Saúde da Fidelidade proporciona ainda, dependendo das opções, o acesso às maiores e mais bem apetrechadas 
Redes de Prestadores de Saúde na África do Sul, Portugal e Índia.   

DADOS CLIENTE
00000000000000000000   Vál 11/16
nº cliente 000000     000000000000000

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE  24H / 365 DIAS

O uso deste cartão está sujeito às condições contratuais aceites pelo Titular. 
A quem encontrar este cartão, pede-se o favor de contactar os números de telefone indicados.

apoioclientesaude@fidelidade. co.mz  | fidelidade.co.mz

MOÇAMBIQUE
ESTRANGEIRO +351 217 948 784

+258 21 489 784

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE  24H / 365 DIAS

O uso deste cartão está sujeito às condições contratuais aceites pelo Titular. 
A quem encontrar este cartão, pede-se o favor de contactar os números de telefone indicados.

apoioclientesaude@fidelidade. co.mz  | fidelidade.co.mz

MOÇAMBIQUE
ESTRANGEIRO +351 217 948 784

+258 21 489 784

DADOS CLIENTE
00000000000000000000   Vál 11/16
nº cliente 000000     000000000000000
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6 AS OPÇÕES STANDARD DO SEGURO DE SAÚDE FIDELIDADE

As opções Standard do Seguro de Saúde da Fidelidade permitem:

• Às famílias acederem a diferentes soluções, de acordo com as expectativas, necessidades e disponibilidades financeiras;
• Às empresas, o acesso ao Seguro de Saúde (aos seus empresários/as, colaboradores e respectivas famílias), que é um dos 

benefícios mais valorizados pelos colaboradores, e promotor de um maior grau de fidelização à entidade empregadora. 
O acesso a diferentes níveis de coberturas, permite à empresa adequar o Seguro de Saúde às suas expectativas e 
capacidades financeiras.

COBERTURAS

CAPITAIS ( Meticais) REDES CONVENCIONADAS FORA DAS REDES CONVENCIONADAS

Seguros de Saúde Prestadores de Cuidados de Saúde
(Comparticipação a 100% pela Seguradora)

Em Regime de Reembolso
(% despesas a reembolsar)

Base Plus Premium Moçambique África do Sul Portugal Índia Moçambique África do Sul Portugal Índia Mundo(*)

Internamento Hospitalar 500 000 1 000 000 2 500 000
70% 50% N/A 50% 50%

Parto Normal, Cesariana e interrupção involuntária gravidez -

Ambulatório (Consultas, Exames, Tratamentos) - 60 000 200 000

1 1 1 70% 50% N/A 50% 50%Opcional2 20.000 - -

MFR - Medicina Física e Reabilitação (Sub-Limite) - 12 000 20 000

Estomatologia - - 20.000

1 1 1 70% 50% N/A 50% 50%
Opcional2 - 20 000 40 000

Próteses e Ortóteses (Inclui Ortóteses Oftalmológicas) - - 10 000 - 1 - 70% 50% 50% 50% 50%

Medicamentos - 12 500 25 000 - - - 70% 50% 50% 50% 50%

Check-up - Medicina Preventiva - 2 em 2 anos 2 em 2 anos - - - N/A N/A N/A N/A N/A

 
Emergências Médicas em Moçambique - - Ilimitado - - - N/A N/A N/A N/A N/A

Extensão Territorial em Rede de Prestadores Saúde 
Convencionados

N/A N/A N/A N/A N/A
África do Sul (Mediclinic, NetCare e Life Healthcare)

Portugal (Multicare) - -

Índia - -

Extensão Territorial Estrangeiro em Regime Reembolso  
(não inclui despesas EUA e/ou Canadá)

-

        Incluído
   -      Não incluído
N/A   Não aplicável
 (*)    Ao abrigo da extensão territorial ao estrangeiro em Regime de Reembolso.
   1     A pessoa segura suporta as despesas, apresenta as mesmas à Fidelidade e é reembolsada a 100%.
   2     A cobertura é opcional, pelo que apenas está incluída no seguro se contratada.
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Períodos de Carência

• O Período de Carência conta-se a partir da data da adesão ao seguro de cada Pessoa Segura.
• Em caso de acidente ou doença súbita, que implique tratamento hospitalar urgente em regime de internamento  

ou ambulatório, não são aplicáveis os períodos de carência.

PERÍODOS DE CARÊNCIA POR COBERTURA EM DIAS

Internamento Hospitalar 180

Parto Normal, Cesariana e Interrupção Involuntária da Gravidez 500

Ambulatório (consultas, exames e tratamentos) 60

Estomatologia 0

Próteses e Ortóteses 60

Medicamentos 60

Medicina Preventiva (Check-up) 180

Emergências Médicas em Moçambique 0

Extensão à Rede Multicare (Portugal) Conforme cobertura

Extensão à Rede na Índia Conforme cobertura

Extensão ao Estrangeiro em Reembolso, excepto EUA e Canadá Conforme cobertura

PERÍODOS DE CARÊNCIA POR TERAPÊUTICA DE PATOLOGIA EM DIAS

Colecistectomia

180

Excisão cirúrgica de lesões benignas na pele

Hemorroidectomia e outros tratamentos afins

Miomectomia

Tratamento cirúrgico da apneia do sono

Tratamento cirúrgico das hérnias abdominais

Adenoidectomia com ou sem amigdalectomia e/ou miringotomia

360

Artrotomia e/ou artroscopia

Cirurgia das varizes

Extirpação de hérnia discal

Facoemulsificação

Laserterapia de lesões benignas da pele

Meniscectomia

Septoplastia e/ou microcirurgia endonasal

7 AS SOLUÇÕES TAILOR-MADE (PARA EMPRESAS)

A Solução Tailor-Made é a solução indicada para empresas que pretendem uma solução de Seguro de Saúde específica 
e diferenciada das opções Standard, permitindo acondicionar as necessidades da mesma ao nível das diferentes áreas 
do Seguro de Saúde, coberturas, capitais, extensões territoriais, períodos de carência, etc.

Poderá igualmente ser a solução indicada para dar continuidade aos Planos de Saúde que a Empresa já possui e que 
disponibiliza aos seus Colaboradores.

Esta solução é disponibilizada para empresas com mais de 50 pessoas seguras (Colaboradores + Familiares), podendo, 
a título excepcional, ser apresentada para empresas com um número inferior de pessoas seguras.
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8 REEMBOLSOS DE DESPESAS MÉDICAS

Para efeitos de reembolso, o Cliente deverá:

• Preencher o documento “Reembolso de Despesas Médicas” que poderá ser solicitado via contactos de apoio ou obtido em 
www.fidelidade.co.mz, nos menus de Saúde;

• Anexar os respectivos comprovativos conforme tipologia de despesa;
• Enviar para: Fidelidade – Companhia de Seguros S.A. Não Vida, Rua 1393 - nº 47, Bairro Polana – Maputo.

 

Tipologia de Despesa/Documentos a apresentar:

CONSULTAS

• Facturas originais, com indicação do Nome e Especialidade do Médico.

EXAMES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO (RAIOS X, ANÁLISES, ETC)

• Facturas originais e cópia da prescrição médica.

TRATAMENTOS

• Facturas originais.
• Relatório Médico, com o diagnóstico, início e evolução da situação clínica e respectivo prognóstico.

ESTOMATOLOGIA

• Facturas originais.
• Ficha de Tratamento, contendo a informação acerca dos tratamentos efectuados, bem como dos dentes tratados.
• Esta ficha deve ser previamente obtida em www.fidelidade.co.mz na área de Cliente, ou através do Serviço de Apoio ao 

Cliente, e preenchida pelo médico.

MEDICAMENTOS, PRÓTESES E ORTÓTESES

• Facturas originais e cópia da prescrição médica.

INTERNAMENTO (POR DOENÇA, ACIDENTE OU PARTO)

Factura original da despesa de Internamento acompanhado de factura detalhada das respectivas despesas, bem como: 

1. Em caso de Doença – Relatório médico, resultado de análises/ exames realizados, circunstanciado, contendo designada-
mente diagnóstico, início e evolução da situação clínica e respectivo prognóstico.

2. Em caso de Acidente – Relatório Médico, resultado de análises/ exames realizados e participação do sinistro que lhe será 
fornecida pelo Serviço de Apoio ao Cliente, através do e-mail apoioclientesaude@fidelidade.co.mz ou das linhas +258 
21489 784 em Moçambique ou +351 217 948 784 no estrangeiro ou também poderá fazer o download do mesmo no site.

3. Parto – Relatório Médico detalhado.Factura original dos honorários médicos acompanhados de informação acerca dos 
Actos Médicos realizados, de acordo com o Código de Nomenclatura e Valores Relativos da Ordem dos Médicos.

Caso resida fora da cidade de Maputo e não nos consiga fazer chegar os originais, toda a documentação deverá ser 
digitalizada (documento de “Reembolso de Despesas Médicas” e respectivos comprovativos) e enviado para o seguinte 
email: apoioclientesaude@fidelidade.co.mz
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9 SEGURO DE SAÚDE - COBERTURAS

 
Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.  
Podem ser contratadas as seguintes coberturas:

• INTERNAMENTO HOSPITALAR
• PARTO NORMAL, CESARIANA E INTERRUPÇÃO INVOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ
• AMBULATÓRIO (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS)
• ESTOMATOLOGIA
• PRÓTESES E ORTÓTESES
• MEDICAMENTOS
• MEDICINA PREVENTIVA (CHECK-UP)
• EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM MOÇAMBIQUE
• EXTENSÃO À REDE EM ÁFRICA DO SUL
• EXTENSÃO À REDE MULTICARE (PORTUGAL)
• EXTENSÃO À REDE NA ÍNDIA
• EXTENSÃO AO ESTRANGEIRO EM REEMBOLSO, EXCEPTO EUA E CANADÁ

• INTERNAMENTO HOSPITALAR

A cobertura é disponibilizada em todas as opções de Seguro e garante o pagamento de despesas efectuadas em actos 
de diagnóstico e terapêutica, em ambiente hospitalar. Estão igualmente garantidos nesta cobertura os actos médicos, 
ainda que realizados em regime de admissão e alta no mesmo dia (cirurgia em ambiente hospitalar sem internamento).

Existem 3 níveis de capitais por pessoa segura: 500.000, 1.000.000 e 2.500.000 Meticais, de acordo com a opção escolhida.

Nas Redes de Prestadores de Saúde da Fidelidade em Moçambique, África do Sul, Portugal e India, não  existem franquias 
e/ou co-pagamentos, até ao limite do capital. 

Fora da Rede de Prestadores de Saúde da Fidelidade, o reembolso pela seguradora é de: 70% do valor das despesas 
quando realizadas em Moçambique e 50% quando realizadas no estrangeiro, com excepção de Portugal (em que não 
existe cobertura fora da rede), EUA e Canadá.

Esta cobertura tem um período de carência de 180 dias, existindo algumas terapêuticas com um período diferente, 
de acordo com o referido nas condições particulares da apólice. 
 

• PARTO NORMAL, CESARIANA, E INTERRUPÇÃO INVOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ 
(SUB-LIMITE DA COBERTURA DE INTERNAMENTO HOSPITALAR)

Cobertura disponível para as opções de Seguro Plus e Premium, integrada nos capitais de seguro de Internamento 
Hospitalar. A cobertura garante o pagamento de despesas efectuadas em actos de diagnóstico e terapêutica  
inerentes a Parto Normal, Cesariana e Interrupção Involuntária da Gravidez, em ambiente hospitalar. 

As despesas necessárias com recém-nascido após alta da mãe, só ficam garantidas se o tomador do Seguro solicitar à 
seguradora a pré-adesão até à 26ª semana de gravidez, complementada com uma adesão definitiva (do recém-nascido) 
até 30 dias após o respectivo nascimento. 

Nas Redes de Prestadores de Saúde da Fidelidade em Moçambique, África do Sul e Portugal, não existem franquias e/ou  
co-pagamentos, até ao limite do capital. Fora da Rede de Prestadores de Saúde da Fidelidade, o reembolso pela 
seguradora é de 70% do valor das despesas quando realizadas em Moçambique e 50% quando realizadas no estrangeiro, 
com excepção de Portugal (em que não existe cobertura fora da rede), EUA e Canadá.

Esta cobertura tem um período de carência de 500 dias.

• AMBULATÓRIO (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS)

A cobertura é disponibilizada e está integrada na oferta das opções Plus e Premium. Na opção base, é uma cobertura opcional 
que pode ser contratada. Esta cobertura permite o acesso a consultas de clínica geral e de especialidade, tratamentos e 
exames em hospitais, clinicas, consultórios, laboratórios e centros de diagnóstico. 

Existem 3 níveis de capitais por pessoa segura: 20.000, 60.000 e 200.000 Meticais de acordo com a opção escolhida.
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Nas Redes de Prestadores de Saúde da Fidelidade em Moçambique, África do Sul, Portugal e Índia não existem franquias 
e/ou co-pagamentos, até ao limite do capital. No entanto, nas Redes da África do Sul, Portugal e Índia, o cliente terá de 
suportar as despesas e apresentar as mesmas à Fidelidade, sendo reembolsado a 100% no estrangeiro. 

Fora da Rede de Prestadores de Saúde da Fidelidade, o reembolso pela seguradora é de 70% do valor das despesas, 
quando realizadas em Moçambique e 50% quando realizadas no estrangeiro, com excepção de Portugal (em que não 
existe cobertura fora da rede), EUA e Canadá.

Esta cobertura tem um período de carência de 60 dias.

• MFR - MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (SUB-LIMITE DA COBERTURA DE AMBULATÓRIO)

Esta cobertura está disponível, exclusivamente, nas opções de Seguro Plus e Premium, cujos limites de capital estão 
integrados nos capitais de seguro da cobertura de Ambulatório, não sendo cumulativos. 

Existem 2 níveis de capitais por pessoa segura: 12.000 e 20.000 Meticais, de acordo com a opção escolhida.

Nas Redes de Prestadores de Saúde da Fidelidade em Moçambique, África do Sul, Portugal e Índia não existem franquias 
e/ou co-pagamentos, até ao limite do capital. No entanto, nas Redes da África do Sul, Portugal e Índia, o cliente terá de 
suportar as despesas e apresentar as mesmas à Fidelidade, sendo reembolsado a 100%. 

Fora da Rede de Prestadores de Saúde da Fidelidade, o reembolso pela seguradora é de 70% do valor das despesas, 
quando realizadas em Moçambique e 50% quando realizadas no estrangeiro, com excepção de Portugal (em que não 
existe cobertura fora da rede), EUA e Canadá.

Esta cobertura tem um período de carência de 60 dias. 

• ESTOMATOLOGIA

A cobertura é disponibilizada e está integrada na opção Premium, onde é possível contratar o aumento dos capitais.  
Na opção Plus é uma cobertura opcional, podendo ser contratada a inclusão da mesma.

Esta cobertura permite o acesso a uma Rede de Consultórios e Clínicas especializadas, que privilegiam a qualidade do 
serviço prestado, com a prática das melhores práticas de segurança e higiene.

Existem dois níveis de capitais por pessoa segura: 20.000 e 40.000 Meticais, de acordo com a opção escolhida.

Nas Redes de Prestadores de Saúde da Fidelidade em Moçambique, África do Sul, Portugal e Índia, não existem franquias  
e/ou co-pagamentos, até ao limite do capital. Nas Redes da África do Sul, Portugal e Índia, o cliente terá de suportar as  
despesas e apresentar as mesmas à Fidelidade, sendo reembolsado a 100%. 

Fora da Rede de Prestadores de Saúde da Fidelidade, o reembolso pela seguradora é de 70% do valor das despesas, 
quando realizadas em Moçambique e 50% quando realizadas no estrangeiro, com excepção de Portugal (em que não 
existe cobertura fora da rede), EUA e Canadá.

Para o reembolso, é obrigatória a apresentação de factura descriminando os actos médicos realizados e os dentes 
intervencionados.

Esta cobertura não tem período de carência.

• PRÓTESES E ORTÓTESES (INCLUI ORTÓTESES OFTALMOLÓGICAS)

A cobertura é disponibilizada exclusivamente na opção Premium com um capital de 10.000 Meticais por Pessoa Segura. 

Esta cobertura permite o acesso a uma Rede de Ópticas e Unidades de Saúde especializadas. 

Disponível exclusivamente para as Redes de Prestadores de Saúde da Fidelidade em Moçambique e Portugal, sem 
franquias e/ou co-pagamentos, até ao limite do capital. Na Rede de Portugal, o cliente terá de suportar as despesas e 
apresentar as mesmas à Fidelidade. O cliente é reembolsado a 100%. 

Fora da Rede de Prestadores de Saúde da Fidelidade, o reembolso pela seguradora é de 70% do valor das despesas, 
quando realizadas em Moçambique e 50% quando realizadas no estrangeiro (com excepção de EUA e Canadá). Para o 
reembolso, é obrigatória a apresentação do original da prescrição médica.

Esta cobertura tem um período de carência de 60 dias.
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• MEDICAMENTOS

A cobertura é disponibilizada exclusivamente nas opções Plus e Premium. 

Esta cobertura permite o acesso a uma Rede de Farmácias em Moçambique, sendo obrigatória a apresentação 
de receita médica. A Pessoa Segura não necessita de efectuar qualquer pagamento até ao limite do capital.

Existem dois níveis de capitais por pessoa segura: 12.500 e 25.000 Meticais de acordo com a opção escolhida.

Nas Farmácias que integram a Rede de Prestadores de Saúde da Fidelidade em Moçambique, não existem franquias e/ou 
co-pagamentos, até ao limite do capital. 

Fora da Rede de Prestadores de Saúde da Fidelidade em Moçambique, o reembolso pela seguradora, desde que a factura 
seja acompanhada do original da receita médica, é de 70% do valor das despesas, e de 50% quando realizadas no 
estrangeiro (com excepção de EUA e Canadá).

Esta cobertura tem um período de carência de 60 dias.

• MEDICINA PREVENTIVA (CHECK-UP)

Cobertura disponível exclusivamente nas opções de Seguro Plus e Premium, com inexistência de capitais associados.

Esta cobertura é totalmente inovadora em Moçambique e permite à Pessoa Segura realizar, sem qualquer franquia ou co-
pagamento, um conjunto de exames e consultas regulares, podendo, assim, permitir a detecção preventiva de doenças 
e o acompanhamento de doenças já existentes.

O Check-Up é realizado de dois em dois anos, e é constituído pelos seguintes exames:

• Análises

• RX Tórax
• Eletrocardiograma Simples
• Consulta Clínica Geral/Avaliação Exames

Esta Cobertura está disponível exclusivamente em Moçambique e restringida às Províncias e Prestadores 
identificados no sítio da internet da Fidelidade.

O acesso ao Check-Up é efectuado através de marcação prévia para o número dedicado aos Clientes do Seguro de Saúde.

A realização de Check-Up está disponível para as pessoas seguras com idade igual ou superior a 16 anos.

Esta cobertura tem um período de carência de 180 dias. 

• EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM MOÇAMBIQUE 

É uma cobertura disponível exclusivamente na opção de Seguro Premium, em caso de emergência médica em Moçambique, 
incorporando o seguinte: 

a) Avaliação telefónica da natureza e gravidade da ocorrência;

b) Aconselhamento e informação médica de emergência;

c) Transporte de urgência da Pessoa Segura para Unidade Hospitalar apropriada;

d) Transporte sanitário;

e) Repatriamento da Pessoa Segura doente ou dos seus restos mortais para Moçambique.

Esta cobertura permite a avaliação da natureza e gravidade da ocorrência, efectuada por especialistas, através de contacto 
telefónico para Call Center, com atendimento 24h/365 dias.

Os especialistas do Call Center prestam o apoio, aconselhamento e informação médica de emergência, podendo accionar 
os meios de socorro disponíveis e indicados para a situação em concreto.

Nas situações que necessitem de transporte da Pessoa Segura para unidade hospitalar apropriada, assegura o seu 
regresso ao seu domicílio habitual, após alta médica.

Na eventualidade da necessidade de acompanhamento e tratamento fora das Unidades Hospitalares de Moçambique, 
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a Fidelidade coordenará a sua transferência para Unidade Hospitalar mais adequada na África do Sul. A evacuação será 
decidida e supervisionada pela equipa médica da Fidelidade. 

Fica ainda garantido o pagamento das despesas de transporte de um seu familiar (viagem de ida e volta) para a 
acompanhar, bem como as despesas de alojamento no hospital ou noutro local, caso não seja possível ficar no próprio 
hospital. As despesas de alojamento têm um limite máximo diário de 7.500,00 MZN e um limite máximo por anuidade 
de 75.000,00 MZN.

As despesas de alojamento têm os seguintes limites:
• Máximo diário de 7.500MZN
• Máximo por anuidade de 75.000MZN

Está igualmente garantido o repatriamento da pessoa segura ou dos restos mortais da Pessoa Segura, no âmbito da 
evacuação para o estrangeiro.  

Cobertura sem qualquer franquia, co-pagamento ou período de carência.

Situações de evacuação médica não solicitadas à Fidelidade não estão incluídas no âmbito da Cobertura, 
não havendo lugar a qualquer reembolso de despesas ocorridas por parte da Fidelidade.  
 

• EXTENSÃO À REDE NA ÁFRICA DO SUL (MEDICLINIC, NETCARE E LIFEHEALTHCARE)

Cobertura disponível nas 3 opções do Seguro de Saúde

• EXTENSÃO À REDE EM PORTUGAL (MULTICARE) 

Cobertura disponível na opção do Seguro de Saúde Premium

• EXTENSÃO À REDE NA ÍNDIA 

Cobertura disponível na opção do Seguro de Saúde Premium

• EXTENSÃO AO ESTRANGEIRO EM REEMBOLSO (NÃO INCLUI DESPESAS OCORRIDAS 
NOS EUA E/OU CANADÁ)

Cobertura disponível nas opções do Seguro de Saúde Plus e Premium

A Extensão ao Estrangeiro em Reembolso permite a apresentação de despesas de Saúde, para as coberturas e com os 
limites de capitais anuais de acordo com a opção contratada. 

Com a excepção dos EUA e/ou Canadá, a Fidelidade assegura o reembolso de 50% das despesas ocorridas fora do 
território moçambicano, até ao limite do Capital Seguro na cobertura respectiva e desde que cumpridas as regras 
definidas em cada cobertura para o pagamento de despesas por reembolso.

Esta cobertura não tem período de carência. 
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• O acesso à Rede de Prestadores da Fidelidade em Moçambique é livre, directo e desburocratizado;

• O Seguro de Saúde da Fidelidade dá a garantia a todos os seus clientes e prestadores de serviços de uma solução integrada 
e regulada pela legislação nacional, sendo a sua actuação no mercado supervisionada pelo ISSM (Instituto de Supervisão de 
Seguros de Moçambique);

• Uma ampla oferta de médicos nas diferentes especialidades;  

• Facilidade de subscrição na Agência ou Site da Fidelidade, ou através da vasta Rede de Parceiros autorizados da Fidelidade - 
Corretores, Bancos, Agentes e Promotores em todo o território Nacional;

• Acesso às melhores unidades hospitalares em Moçambique, África do Sul, Portugal e Índia.

• A única solução de Seguro de Saúde que disponibiliza a realização de check-ups regulares completos, após o período de 
carência, sem qualquer encargo/custo para a Pessoa Segura; 

• Solução inovadora e muito prática no acesso aos serviços junto da Rede de Prestadores da Fidelidade em Moçambique, através 
da apresentação do cartão de Saúde da Fidelidade, sem necessidade de contactos prévios e períodos de espera; 

• Transporte de urgência em situações de emergência médica em Moçambique, contemplando situações de evacuação para 
Unidades Médicas na África do Sul; 

• Opções de Seguro de Saúde que se adaptam às necessidades dos colaboradores das empresas e dos seus agregados 
familiares e, na contratação a título individual, com cobertura das despesas ocorridas com Saúde por todo o Mundo, com 
excepção das ocorridas nos EUA e/ou Canadá;

• Números dedicados ao atendimento dos clientes sobre questões relacionadas com o seu Seguro de Saúde, através de  
Contact Center disponível 24h/365 dias;

• Possibilidade de adesão ao seguro de Saúde da Fidelidade até à idade máxima de 70 anos;

• Solução inovadora de Seguro de Saúde, independentemente da idade da Pessoa Segura, através de um seguro que é 
renovável anualmente e que, quando contratado até um determinada idade, poderá não ter limites de idade de permanência 
no seguro (Detalhe no Ponto 13. QUESTÕES OPERACIONAIS); 

• Total liberdade de escolha de médico ou hospital, dentro da Rede de Prestadores da Fidelidade em Moçambique, África do 
Sul, Portugal e Índia; 

• Procedimentos rápidos de contratação e adesão ao seguro, sem necessidade de apresentação de exames médicos, bastando 
o preenchimento do Questionário Clinico. Da análise ao Questionário Clínico poderá resultar, em alguns casos, a solicitação 
de informação médica adicional para o correcto enquadramento do risco;

• Inexistência de Franquias e/ou co-pagamentos na utilização da Rede de Prestadores da Fidelidade em Moçambique, África 
do Sul, Portugal e Índia (Detalhe no quadro no Ponto 6. AS OPÇÕES STANDARD DE SEGURO DE SAÚDE FIDELIDADE);

• Reembolso de uma percentagem significativa das despesas médicas realizadas fora da Rede de Prestadores da Fidelidade:

• 70% em Moçambique
• 50% no estrangeiro (Detalhe dos países excluídos em cada cobertura)

• Em situações de aceitação de transferência de outros Planos de Saúde, não existe a aplicação de períodos de carência para 
as Pessoas Seguras que já se encontrem abrangidas pelos mesmos (obrigatório a apresentação de comprovativo), em 
continuidade de risco e relativamente e coberturas e capitais iguais.

• Cartões : Emissão em Moçambique.

10 RAZÕES PARA ESCOLHER O SEGURO DE SAÚDE FIDELIDADE
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11 COMPROMISSO FIDELIDADE

 
A Fidelidade assume um compromisso de permanente atenção ao cliente, com aspiração  de proporcionar uma qualidade de 
serviço de excelência no mercado moçambicano, sustentada numa macro-estrutura e numa orgânica que permite há longos 
anos a liderança na gestão de Seguros de Saúde em Portugal e de referência em todos os restantes mercados onde opera.

A Fidelidade garante também o compromisso de estabilidade da relação com os nossos clientes, com os parceiros na 
prestação de serviços de Saúde e com as entidades reguladoras. Assim cumpre a sua ambição de liderança do segmento 
dos Seguros de Saúde nos mercados onde opera. 

12 ECOSSISTEMA DO SEGURO DE SAÚDE FIDELIDADE

• FIDELIDADE MOÇAMBIQUE

Sede e Agência em Maputo e uma extensa rede de Parceiros na comercialização de seus produtos, Corretores, 
Mediadores, Promotores e Bancos. 

• REDE PRESTADORES SAÚDE MOÇAMBIQUE

Mais de 180 Clínicas e Hospitais, em constante crescimento.

• REDE PRESTADORES SAÚDE ÁFRICA DO SUL

www.mediclinic.co.za,  www.netcare.co.za,   www.life.co.za

• REDE DE PRESTADORES SAÚDE MULTICARE (PORTUGAL)

Cerca de 2.500 Clinicas, 85 Hospitais, 700 Estomatologistas, 250 Ópticas, entre outros prestadores de Saúde Multicare.

• REDE DE PRESTADORES SAÚDE ÍNDIA

    www.artemishospitals.com

• ASSISTÊNCIA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA MÉDICA

A Fidelidade Assistance está sediada em Portugal intervindo em qualquer local do mundo, através da rede APRIL 
International Assistance, bem como da sua rede de representantes à escala global.

A APRIL International Assistance é uma rede global de assistência e gestão de sinistros, dispondo das competências 
necessárias e adequadas para responder às exigências mais complexas nos mercados em que actua.

MOÇAMBIQUE

Mais info em www.fidelidade.co.mz

PORTUGAL ÁFRICA DO SUL ÍNDIA
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13 QUESTÕES OPERACIONAIS

• Idade limite de subscrição e permanência:

• Idade Máxima de Subscrição: 70 anos.

• Idade Limite de Permanência:
• Se Subscrição com idade > 60 anos, termina aos 71 anos;
• Subscrição com idade < = 60 anos e com seguro de IH com capital máximo disponível, pode manter após os 71 anos, 

com revisão das condições do seguro.

• Especificidades do Seguro de Saúde para Empresas:
• Idade Mínima de subscrição para colaboradores de empresas é de 18 anos de idade;
• Limite Mínimo para Empresas: 2, sendo 1 dos quais colaborador.

• Subscrição (documentação e procedimentos): 

• Para subscrever uma opção de Seguro de Saúde Fidelidade, Base, Plus ou Premium, é necessário o preenchimento da 
Proposta de Seguro, do Boletim de Adesão por Titular/Aderente, com preenchimento de todo o agregado familiar, caso 
assim decida o Aderente incluir;

• São elementos obrigatórios entre outros, a indicação do Nuit, Sexo, Data de Nascimento, bem como nº de telemóvel e o 
NIB para efeitos de pagamento de despesas devidas a título de reembolso. Sem a totalidade dos elementos obrigatórios 
identificados na proposta e no Boletim de Adesão, o contrato não será emitido;

• No caso das empresas, após a aceitação da Proposta de Seguro por parte da Fidelidade Companhia de Seguros S.A., o 
Tomador do Seguro recebe as condições Particulares e os Aderentes/Titulares (colaboradores da empresa aderentes) 
recebem o(s) certificado(s) de seguros. As Condições Gerais são acessíveis por todos os intervenientes em fidelidade.co.mz;

• No caso de seguros de empresas, os Cartões de Seguro serão enviados para a morada da empresa. No caso de clientes 
individuais, os Cartões de Seguro deverão ser levantados na agência.

• Descontos em função do nº de Pessoas Seguras:

• Particulares/Famílias: até 25% em todas as opções de Seguro;

• Empresas: até 25% no Seguro de Saúde Premium e até 50% no Seguro de Saúde Base e Plus.

• Pagamento e Encargos de Fraccionamento:

• Encargos de fraccionamento: 

• Empresas: Semestral (2%); Trimestral (5%) e Mensal (8%); 

• Particulares: Semestral(2%); Trimestral (5%);

• Formas de pagamento: Na Sede ou numa Sucursal Fidelidade; Agente ou Corretor com poderes de cobrança;  
Transferência Bancária e ATM/POS.

• Renovações:

• A Fidelidade informa previamente o valor do prémio para a anuidade seguinte, com base na idade da(s) pessoa(s) 
segura(s) e/ou sinistralidade ocorrida na apólice.
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• Autorizações 

Entre outras, é necessário obter Autorização também nas seguintes situações:

• Internamento Hospitalar

• Quimioterapia

• Radioterapia

• Cirurgia de Ambulatório em Ambiente Hospitalar

• Parto Normal, Cesariana e Interrupção Involuntária da Gravidez
• Exames Complementares de Diagnóstico

• Emergência Médica em Moçambique
• Para a solicitação dos serviços de Emergência Médica é necessário ter presente os dados do Cliente e o seu cartão do 

Seguro de Saúde. Estes poderão ser solicitados pelo próprio Cliente, ou familiar ou terceiro em caso de impossibilidade 
do Cliente, e ainda por Unidade Hospitalar /Clínica em situações de internamento em que seja necessário transferir o 
Cliente para outra Unidade Hospitalar em Moçambique ou África do Sul

• Para tal deverá ser contactada uma das Linhas de Apoio/Call Center ao dispor do Cliente, que dispões de meios 
humanos especializados para a avaliação da situação e assegurará a interligação dos meios necessários e adequados 
ao transporte/evacuação do Cliente de acordo com a avaliação efectuada e decorrente da emergência da situação, 
localização, proximidade de unidades hospitalares, etc, visando a resolução da emergência relatada

• Linhas de Apoio/Contact Center

• Moçambique: +258 21 489 784 / 800 800 088

• Estrangeiro: +351 217 948 784

• Acesso à linha de apoio: disponível 24h/dia, 365 dias/ano.

Acesso 24 horas a uma linha internacional de assistência de emergência e atendimento médico. O nosso Contact Center 
fornecerá ajuda e assistência em emergências e evacuações e tem acesso directo a um vasto número de prestadores 
de assistência médica regional, com conhecimento local e experiência. 

• Sítio de internet 
 
Para conhecer, consultar e imprimir documentos associados ao Seguro de Saúde.

fidelidade.co.mz

Documentação à distância de um click:

• Proposta de Seguro

• Condições Gerais e Especiais

• Informações Pré-Contratuais

• Questionário Individual de Saúde

• Reembolso de despesas Médicas

• Manual de Produto do Seguro de Saúde

Ago19

14 SERVIÇO AO CLIENTE

Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual, legalmente exigível. Exclusões: as coberturas associadas ao Seguro 
Saúde não estão isentas de exclusões, significando que as mesmas coberturas não são conferidas em todas as circunstâncias. Fidelidade - 
Companhia de Seguros S.A. Não Vida. NUEL: 100288878, NUIT: 400551847. Fundo de Estabelecimento: 719.500.000,00 MZN Sede: Rua 1393 
nº 47, Bairro Polana, Maputo. Tel: 800 800 088 Email: apoioacliente@fidelidade.co.mz


