A sua saúde
além fronteiras

A FORTALEZA Seguros trabalha para que as suas conquistas
estejam sempre ao seu lado. Não só no presente como
no futuro. Através de uma relação próxima com os nossos
Clientes, apresentamos as soluções ideais para si e para as
suas conquistas. Porque a sua saúde e bem-estar são o que
mais importa, queremos garantir que tem a protecção certa.

VANTAGENS QUE TEMOS PARA OFERECER:
Melhor tratamento hospitalar e atendimento diferenciado
e de alta qualidade, através da parceria com a Clínica Universidade
de Navarra (CUN), uma das mais conceituadas clínicas Europeias;

COBERTURAS
Em parceria com a Clínica Universidade de Navarra (CUN),
a FORTALEZA Seguros disponibiliza aos seus Clientes
duas soluções inovadoras:
Saúde Internacional STANDARD
DOIS NÍVEIS
Saúde Internacional PREMIUM

DE PROTECÇÃO

Garantia de cobertura de todas as despesas até à recuperação
integral do beneficiário, incluindo tratamentos de recuperação
pós-operatório;
Níveis de serviço de excelência, com resposta a Clientes
num prazo máximo de 24h;
Processo de emissão do Contrato de Seguro efectuado
com rapidez, agilidade e segurança.

COBERTURAS

STANDARD

PREMIUM

Tratamento médico e/ou cirúrgico
das especialidades cobertas pela apólice
Hospitalização em quarto individual,
com cama para acompanhante
Despesas de medicação
Honorários médicos
Consultas de acompanhamento
pós-tratamento

VIVA A SUA VIDA, DEIXANDO A SUA SAÚDE
NAS MÃOS DA FORTALEZA SEGUROS
A FORTALEZA Seguros é a única Seguradora em Angola
a oferecer um seguro de saúde, cujo objectivo principal
é fornecer o melhor tratamento hospitalar aos seus Clientes,
em caso de doenças graves, proporcionando-lhes um
atendimento diferenciado e de alta qualidade.

Acompanhamento personalizado
do Cliente na CUN
Primeira viagem entre Angola
e Espanha para o Paciente
Apoio de transporte durante a estadia
25% de desconto em assistências
na CUN não cobertas pela apólice

A QUEM SE DIRECCIONA
A Solução Saúde Internacional destina-se a todas as pessoas
que primam pelo seu bem-estar, não medindo esforços para
que a sua saúde esteja sempre em primeiro lugar.

A Solução Saúde
Internacional
é indispensável pois
quem sabe cuidar
de si, prospera e vive
mais intensamente.

INCLUÍDO

NÃO INCLUÍDO

ESPECIALIDADES
Estão cobertos internamentos na Clínica Universidade de
Navarra (CUN) conforme expresso nas condições da apólice,
para as seguintes especialidades:
Oncologia

Neurologia

Cardiologia

Transplante de órgãos
e medula óssea

Cirurgia cardíaca

PRODUTOS FORTALEZA
Proteja-se a si, à sua família
e à sua empresa:
SEGURO AUTOMÓVEL
Garantia de protecção da sua viatura através
de um amplo conjunto de coberturas base + opcionais.

SEGURO AUTO FROTA
Garantia de protecção das viaturas da sua Empresa
através de um amplo conjunto de coberturas.

SEGURO VIAGEM
Garantia de protecção em viagem através de uma ampla
cobertura geográfica com diversas opções de períodos.

SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO
Assistência médica e hospitalar para
os Colaboradores da sua Empresa.

SEGURO VIDA RISCO
Garantia da protecção do seu crédito em caso
de morte ou invalidez, permitindo à sua família
a devida estabilidade financeira.

