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A obrigatoriedade do Seguro Automóvel 
permite a resolução dos acidentes

O Seguro Automóvel é claramente o que 
mais impactos gera na sociedade e na 
economia, dado o elevado número de 
veículos que circulam nas estradas 
e a ocorrência de inúmeros acidentes 
que, infelizmente, por vezes resultam 
não só na destruição de veículos, mas 
ceifam vidas ou causam graves 
ferimentos. 

Devido aos impactos brutais para 
os próprios condutores, para as suas 
famílias, para a sociedade e inclusive 
para o Estado, este seguro tornou-se 
obrigatório na maioria dos países, onde 
se inclui Moçambique. 

A obrigatoriedade do Seguro Automóvel permite a resolução dos 
acidentes, não pela discussão entre os sinistrados, mas sim pelo 
diálogo entre as Seguradoras a quem cabe determinar a 
responsabilidade e indemnizar os sinistrados. 

Quanto maior for a taxa de veículos a circular com seguro automóvel 
válido, maior será o grau de desenvolvimento da Sociedade e permitirá 
que, mesmo em caso de acidente, “A VIDA NÃO PARE”.

Carlos Leitão
Director-geral

Segurês

Perda total
Quando o objecto seguro
se torna definitivamente 
impróprio para o uso, em 
resultado dum sinistro, 
designa-se por “perda total”. 
Para reconhecimento dessa 
situação, é necessário que
o dano ou destruição 
corresponda a pelo menos, 
75% do valor do bem.

Espaço cliente
“Estou satisfeita com a Fidelidade.
Vou renovar.”

Anabela Alexandre é cliente da Fidelidade 
há 5 anos. Soube da existência da 
seguradora através de uma colaboradora 
que é sua amiga. 

“Primeiro fiz o seguro automóvel. Depois, 
a partir de 2018, fiz o de saúde para os três 
elementos da minha família”, conta 
Anabela. 

Na nossa breve conversa ela acrescentou 
que já teve que accionar o seguro 
automóvel quando um carro veio embater 
no seu: “provou-se que o condutor estava embriagado por isso 
a seguradora dele distanciou-se do acidente. Eu, como tinha seguro de 
danos próprios, só tive de pagar a franquia.  O processo correu bem. 
Estou satisfeita com a Fidelidade. Vou renovar.”

Quer partilhar o seu testemunho? Envie e-mail para:
marketingfidelidademz@fidelidade.co.mz

Márcia Mucavele
Técnica Comercial

LIGUE GRÁTIS

Esta informação não dispensa a consulta da informação contratual e pré-contratual legalmente exigida.
Caso pretenda poderá actualizar a sua ficha de contacto aqui ou remover o seu contacto aqui.

800 800 088fidelidade.co.mz

Dica Segura

Segurança informática

Como obter uma boa senha?  
Apesar das violações de dados de grandes empresas estarem fora 
do seu controle, ainda é importante criar senhas que possam resistir 
aos ataques colectivos e aos inimigos pessoais implacáveis. Para evitar 
isso, aconselhamos:

Activar a verificação em duas etapas
Sempre que um serviço como o Gmail ou o Facebook oferecer
a verificação em duas etapas, use-a. Quando activada, ela exigirá
também um código que é enviado como mensagem de texto para 
o seu telefone. Isso significa que um hacker, que não está com o seu 
telefone, não será capaz de aceder às suas contas, mesmo no caso 
de terem conhecimento da sua password. 

Usar um gerador de senhas
Geradores de senhas armazenam todas as suas senhas para que
sejam usadas nos formulários de login, com isso não necessita 
memorizá-las todas.

Não utilizar passwords demasiado óbvias
Evite utilizar senhas básicas e fáceis de adivinhar como 0000 ou 12345. 
Escolha uma senha que consiga memorizar, mas tenha em conta que 
à partida ninguém, a não ser você, conseguiria adivinhar.

Anabela Alexandre
Cliente da Fidelidade

Nossas ofertas

Quando temos o Seguro Auto, os amigos, os vizinhos, os colegas 
e a família ficam mais protegidos. Na Fidelidade, queremos ajudá-lo
a cumprir com esta obrigação!

Se ainda tem dúvidas, damos-lhe 3 RAZÕES para confiar no nosso 
Seguro Automóvel: Flexibilidade, Protecção e Inovação.

Obrigado por optar pela Fidelidade na hora de escolher o seguro
do seu automóvel.
 
Contacte-nos hoje e saiba como fazer-se à estrada mais protegido.

Seguro de saúde
Perguntas & Respostas
P: Porque é que algumas apólices 
cobrem vacinas e outras não?

R: Nos planos com cobertura para 
medicamentos, as vacinas 
alergológicas estão sempre cobertas, 
as restantes não. Existem planos Taylor 
made que podem incluir esta cobertura, 
se for esse o desejo do cliente. 

Consulte aqui

Oficinas 
Bairro Bistrô e Mercado de Ideias
02 | Workshop de individuais de retalhos e crochet | 14h.

14 | Workshop Sushi | 14h.

14 | Workshop Terrários | Com Rafaela Quaresma | 10h.

Cinema
16Neto
12 | Cine Clube de Verão | 19h.

Música
16Neto
12 | Co Live | Constantine ft. PizzaW/Pineapples | 19h.
 

Artes Visuais
16Neto
25 | Vozes de mulheres | Exposição de pintura | 18h30.

OBRIGADO
OPERAÇÃO

É OBRIGADO A TER
SEGURO AUTO
E TODOS AGRADECEM

FIDELIDADE AUTO
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Subscreve e ganha um brinde*.
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Cá dentro
Conheça os nossos
Naturalidade?
Maputo.

Data de entrada na Fidelidade? 
02 de Fevereiro de 2015.

Como veio para a Fidelidade? 
Candidatei-me no site
de empregos SDO.

O que mais gosta de fazer no âmbito
das suas funções? 
Dar apoio ao Departamento Comercial
e gerir Agências de Viagem.

Qual o valor/princípio da empresa que mais valoriza? 
Responsabilidade.

Qual o momento na empresa que mais o marcou? 
A comemoração da apólice 1000, ainda no primeiro
ano da operação em Moçambique.

O livro que recomenda? 
A Bíblia, o livro de Eclesiastes, capítulo 3.

O filme da sua vida? 
Acrimony.

A viagem ou destino de sonho? 
Dubai.

Qual a maior conquista pessoal ou profissional, até hoje? 
Em todas as fases da minha vida, a minha família e amigos sempre 
apoiaram-me em tudo. Ontem, hoje e amanhã foram, são e serão sempre 
a minha grande conquista.

Em criança, sonhava ou dizia que queria ser…?  
Médica, porque é uma profissão linda, humilde e não existe amor 
maior que lutar todos os dias para salvar uma vida. Ser cirurgiã era
um sonho porque queria salvar a vida das pessoas no mundo inteiro.

Desporto preferido? 
Futebol.

Prato favorito? 
Feijoada com arroz de cenoura.

Deixe uma mensagem especial, dirigida a quem quiser.
Aos meus colegas, o meu muito obrigada por tudo, sobretudo pela 
confiança depositada em mim. Eles são os meus companheiros de 
batalha, inspiram-me e ajudam-me a melhorar todos os dias. Tornámo-nos 
uma família linda. A nossa união é a nossa força e marca. Juntos 
caminhamos e juntos vencemos todas as adversidades.

Para si, o que significa estar seguro?
Caso aconteça-me alguma coisa, sei que estou protegida
e segura pela Fidelidade.

Errata
Na edição passada desta newsletter publicamos erradamente
que o nosso colega Celso de Sousa é natural de Xai-Xai, Gaza.
A verdade é que ele é de Quelimane, Província da Zambézia.
Pelo erro, as nossas sinceras desculpas.


