Seguro GNB dia-a-dia
Ficha de Produto

Fórmulas e Coberturas
Essencial

Maxi

Acidentes do Quotidiano





Acidentes clínicos





Atentados e agressões





Catástrofes naturais e
tecnológicas





Assistência





Subsídio de Internamento





Coberturas

Coberturas
Acidentes do Quotidiano
As consequências dos danos corporais decorrentes de acidentes ocorridos na residência ou noutro local
(quedas, afogamentos, cortes, queimaduras, etc. …), atividades desportivas

Acidentes clínicos
As consequências dos danos corporais, decorrentes de atos médicos (atos cirúrgicos, exames médicos) …

Atentados e agressões
A consequência dos danos corporais consequentes de homicídio, assalto…

Catástrofes naturais e tecnológicas
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As consequências dos danos corporais, decorrentes de:
• Catástrofes naturais
(ex. inundações, sismos, etc.)
• Catástrofes tecnológicas
(ex. descarrilamento de um comboio, queda de avião, colapso de um edifício, colapso de um estádio)
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As Garantias
Em caso de acidente coberto o Seguro GNB dia-a-dia garante-lhe:
Medidas de Urgência
Garante-lhe um vasto leque de Serviços de Assistência, imediatamente após o acidente (Ex. Empregada
Doméstica, Baby Sitter; Transporte de animais, Assistência em Viagem etc. …)e um Complemento de Gesso


Complemento de Gesso
Esta cobertura garante à Pessoa Segura em consequência de acidente, que implique o uso de
imobilização gessada ou equivalente, um subsídio diário de 20€ até ao máximo de 30 dias (Esta
cobertura é assegurada através da garantia de Assistência).

Subsídio de Internamento
Em caso de internamento hospitalar, decorrente de acidente abrangido pelas coberturas do presente
contrato, fica garantido o pagamento de um subsídio de 600€. Considera-se internamento hospitalar todo
e qualquer internamento de duração superior a 24 horas.

Incapacidade Permanente  5 Pontos*
Em caso de situação de incapacidade permanente superior a 5 pontos garante-lhe o pagamento de uma
indemnização decorrente de:
• Dano Biológico - a redução definitiva das capacidades funcionais da vítima, em consequência do
acidente,
• Danos Patrimoniais:
o Perda de rendimento atual - corresponde às perdas salariais atuais pelo período de incapacidade
temporária absoluta (ITA) para o trabalho, resultante do acidente.
o Perda de rendimento futuro - o impacto futuro decorrente das lesões, sobre a atividade
profissional, por perda de rendimento, decorrente de incapacidade permanente absoluta para o
trabalho
o Adaptação do automóvel e da sua residência - as necessárias alterações a efetuar para adaptação
à diminuição da mobilidade da Pessoa Segura
o Apoio/ Serviço de terceira pessoa - a presença de uma pessoa em casa da vítima, para assisti-la
nos atos da vida quotidiana e superar a perda de autonomia.
• Danos Morais:
o Quantum Doloris - o sofrimento psicológico e psíquico suportado pela vítima em consequência do
acidente garantido;
o Dano Estético - todas as sequelas físicas permanentes, consequentes do acidente garantido;
o Dano de impossibilidade prática desportiva/hobby - Impossibilidade, da Pessoa Segura de
continuar a exercer uma atividade desportiva ou hobby, que habitualmente praticava.

Em caso de Morte*
• Despesas de Funeral - despesas devidamente comprovadas, necessárias para a realização do funeral;
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• Perda de rendimento do agregado familiar - diferença entre as pensões atribuídas pelo regime de
proteção social e o rendimento auferido e fiscalmente declarado, no momento imediatamente anterior à
morte da Pessoa segura;
• Dano moral do agregado familiar - Danos de natureza não patrimonial decorrentes da morte da pessoa
segura, sofridos pelo agregado familiar.
* Às indemnizações consideradas serão sempre deduzidas as comparticipações devidas por regimes de proteção social
da qual a Pessoa Segura seja beneficiária.
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Limites de Indemnização
Essencial

Maxi

€ 500.000 **

€ 1.000.000 **

Acidentes do Quotidiano*
Acidentes Clínicos*
Atentados e Agressões*
Catástrofes naturais e tecnológicas*
Assistência

Ver coberturas de Assistência

Subsídio de Internamento***

€ 600**

* Sublimite: Apoio/Serviço de Terceira Pessoa - 6€/hora
**Limites por Pessoa Segura e por sinistro
*** Será considerado internamento hospitalar todo e qualquer internamento de duração superior a 24 horas.

Vantagens do Seguro GNB dia-a-dia
Qualidade

Inovador
 Produto, único no mercado.

 Limite de indemnização até 1.000.000 €;
 Subsídio de internamento logo após as
primeiras 24 horas de internamento;

Simples
 Produto sem período de carência;
 Produto sem questionário médico.

 Subsídio diário em caso de acidente que
implique uso de imobilização gessada ou
equivalente;

Abrangente
 Proteção para toda a família a um preço
muito competitivo (sem acréscimo no
prémio a partir da 3ª pessoa segura.)

 Um alargado e completo serviços de
assistência para fazer face às suas
necessidades imediatas;

Completo
 Produto que garante todos os acidentes
com indemnização a partir de um baixo
grau de incapacidade permanente (5
pontos).

 Subscrição até 65 anos e sem limite de

FP2014/10/03

permanência se subscrito antes dos 55
anos.
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Assistência
Assistência em Viagem
Assistência Médica no Lar
Garantias
Transporte em Ambulância ou Táxi

Limites
Ilimitado

Envio de medicamentos ao domicílio seguro
(custo dos medicamentos ficam a cargo do cliente)

Transporte: 40 Kms Totais (ida e volta)

Ajuda domiciliária:

21h/ sinistro com mínimo de 3h por intervenção ou

Acompanhamento da Pessoa Segura em
convalescença ou Transporte de Familiar

1 transporte de ida e volta de familiar / sinistro com
o máximo de 3 transporte / ano

Serviços de Lavandaria e Engomadoria

Acesso ao serviço: Ilimitado

(O custo fica a cargo do Segurado)
Transporte do Animal Doméstico

Transporte: 100 Kms Totais (ida e volta)

Entrega de Rações para o animal doméstico ao
Domicílio

Transporte: 40 Kms Totais (ida e volta)

(custo das rações ficam a cargo do cliente)

Limitado ao stock de rações existente

Assistência a crianças




Baby Sitting
(Esta garantia apenas está disponível nas zonas
de Lisboa e Porto)

3 dias/ano
3 Transportes / ano. Cada transporte inclui ida e volta
da criança e acompanhante

Transporte de crianças acompanhadas

Assistência em Viagem
Limites

Garantias
Acompanhamento da Pessoa Segura
hospitalizada

Transporte: Ilimitado

Transporte de Ida e Volta para familiar e
respetiva estadia

Transporte: Ilimitado

Estadia: 60€/dia; Máximo: 300€
Estadia: 60€/dia; Máximo: 300€
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Repatriamento ou transporte sanitário de
feridos e vigilância médica

Ilimitado

Transporte ou Repatriamento após morte da
Pessoa Segura

Transporte: Ilimitado

Supervisão de Crianças no estrangeiro

Transporte de familiar: Ilimitado

Estadia: 60€/dia; Máximo: 300€

Complemento de Gesso
Garantias

Limites

Uso de imobilização gessada ou equivalente

20€/dia/Máx. 30 Dias
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