
Para si que é Médico Dentista,
temos um mundo para sua proteção.

A Ageas Seguros oferece-lhe condições especiais e serviços exclusivos 
tanto para a sua vida pessoal como profissional através de uma parceria 
com mais de 29 anos com a Ordem dos Médicos Dentistas.

Sinta-se protegido/a dos danos que possa causar
no seu dia-a-dia enquanto Médico Dentista com
o seguro de Responsabilidade Civil Profissional.

Destacamos:
Pagamento de indemnizações aos seus pacientes
em caso de erro médico, prescrição não adequada
de medicamentos ou diagnóstico desadequado.
Defesa pessoal em processos judiciais.
Pagamento ao Tribunal de cauções monetárias.
Pagamento dos honorários dos advogados.

Proteja a sua Clínica/Consultório com o seguro 
Commercialis, um seguro multirriscos que permite 
proteger-se economicamente dos danos causados 
no seu local de trabalho.

Destacamos:
Possibilidade de escolher as coberturas
que mais se adequam às suas necessidades.
Cobertura específica para sua proteção,
dos seus Colaboradores e Pacientes.
Assistência à Clínica/Consultório Mtédico.
Cobertura de Avaria de Máquinas.
Proteção contra o roubo do dinheiro
em caixa ou cofre.

ordem dos 
Médicos
Dentistas

Ritmo Vida Profissional
Um seguro de vida a pensar em si e nas suas 
necessidades. Seja para um crédito à habitação
ou em caso de invalidez ou morte, o Ritmo Vida 
Profissional garante-lhe três níveis de proteção que
lhe permitem manter o seu ritmo de vida e minimizar
as consequências que um imprevisto lhe possa
causar a si e à sua família:

          Base: Para uma proteção simples com
          flexibilidade para a adaptação ao crédito.
          Mais: Para quem pretende aumentar
          a segurança com duplicação dos capitais
          por acidente (invalidez, dependência e morte).
          Top: Para uma maior proteção, com
          reforço das garantias e subsídio diário.

 

Saúde Exclusive
Um seguro com condições e vantagens exclusivas
para si e para a sua família com diversos planos
de saúde adaptados às suas necessidades, aliado
a um serviço de excelência e um apoio permanente
e especializado.
 
Destacamos:
Através da app Médis tem acesso a consultas por voz 
ou vídeo, com médicos de Medicina Geral e Familiar
disponíveis 24 horas por dia e consultas de Pediatria 
das 16h às 21h nos dias úteis. 
Reembolso até 80% das despesas com medicamentos 
comparticipados ou não pelo Serviço Nacional
de Saúde, desde que prescritos por um Médico.
Cobertura de Doenças Graves com um capital
até 1.000.000 € nas opções 2, 3 e 4.
Coberturas de Estomatologia e Próteses e Ortóteses
na cobertura base com capitais elevados.
Acesso ao Ecossistema Médis, nomeadamente a Rede 
de Farmácias com entrega de medicamentos em casa.



mais serviçosmais soluções para si

Mais rápido, mais seguro,
mais ecológico! Aceda aos seus 
documentos onde e quando quiser, 
no mesmo dia em que são emitidos. 
Adira na sua área Cliente em 
www.ageas.pt

documentação digital 

Um mundo de vantagens 
e descontos diretos numa vasta 
rede de parceiros. Um conjunto 
de marcas de renome com 
condições especiais para si.
Saiba mais em www.ageas.pt

faça download na
app store e play store

mundo Ageas Seguros

Para mais informações sobre este e outros seguros 
ou serviços, contacte-nos através de:

bens
leasing

equipamento
eletrónico

protec2r

multirriscos

embarcações
de recreio

empregada
doméstica

acidentes
trabalho

auto
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pessoais

PUB. (04/2021). Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Existem exclusões previstas
na apólice. A informação é válida até à data de alteração, substituição ou fim da comercialização do produto/serviço.

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100.  Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109.
Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 7.500.000 Euros

Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Edifício Ageas, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa. Tel. 21 350 6100 
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa Capital Social 10.000.000 Euros

O seguro Saúde Exclusive é vendido em cosseguro com a Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.
Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo. Pessoa Coletiva n.º 503 496 944,
matriculada sob esse número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 12.000.000,00 www.ageas.pt

Mediador Ageas Seguros

Linha de apoio exclusivo a Médicos Dentistas

217 943 026
dias úteis, das 8h30 às 19h00

www.ageas.pt/dentistas
medicos.dentistas@ageas.pt


