
Seguro GNB Empregados Domésticos 
Ficha de Produto  
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Coberturas/Limites 

 

Coberturas Limites 

Coberturas Base 

Prestações em espécie 
Assistência médica, cirúrgica, 

farmacêutica e hospitalar 
Ilimitado 

Prestações 

em dinheiro 

Incapacidade 
Incapacidade Temporária 

Os legalmente definidos 

Incapacidade Permanente 

Morte 

Pensões aos familiares do sinistrado 

Subsídio por morte 

Subsídio de despesas de funeral 

Cobertura Adicional Assistência Doméstica (Opção) 

Ajuda domiciliária 
Max. 4 h/dia e 2 dias/semana 

Max. 4 Semanas 

Assistência a crianças (Baby Sitting) Max. 8 h/dia e Max. 4 Semanas 

Serviços de lavandaria e engomadoria 
50 Peças/semana Max. 4 

Semanas 

 

 

 

Remuneração Segura 
 
 

 

O valor da retribuição segura deve abranger, tanto na data de celebração do contrato como a cada momento da sua vigência, tudo 

o que a lei considera como elemento integrante da retribuição e todas as prestações que revistam carácter de regularidade e não se 

destinem a compensar a pessoa segura por custos aleatórios, que incluem designadamente os subsídios de férias e de Natal. 

 

 

Regras de aceitação   
 

A Pessoa Segura terá que ter idade igual ou superior a 16 anos 

As atividades aceites serão exclusivamente domésticas (Empregadas Domésticas, Motoristas, Jardineiros) 

O Local de trabalho terá que ser em Portugal 

 

As Pessoas Seguras têm que ser trabalhadores por conta de outrem ao serviço do Tomador do Seguro 

 Conceito Remuneração Anual Segura 

Remuneração variável 

Empregado doméstico a tempo parcial, tendo o 

cálculo da remunerações por base o nº de horas de 

trabalho por semana Vs. preço por hora. 

((Valor hora x nº horas semanais x 52 semanas): 

12 meses) x 14 meses. 

Remuneração fixa 
Empregadas a tempo inteiro com remunerações fixas 

mensais 
Remuneração Mensal x 14 meses 

Vantagens do Seguro GNB Empregados Domésticos  

 Simplicidade 

 
 Pagamento por transferência bancária; 

 

 Sem necessidade de apresentar documentos no 

momento da subscrição 

Qualidade 

 Cobertura opcional de assistência doméstica que garante ao 

Tomador da apólice um conjunto de serviços 

verdadeiramente importantes  

Abrangência 

 Possibilidade de segurar qualquer empregado de 

serviço doméstico;  

Rapidez 

 Para informações, sobre o produto ou simulação ligue para 

o NBdireto Seguros 707 24 7 365 - de 2ª a 6ª feira das 09h00 

às 21h00. 


