
A Ageas Seguros começa por agradecer o profissionalismo e dedicação de todos os Médicos no 

combate ao Covid-19. Nestes momentos mais exigentes sabemos que são os Profissionais de Saúde 

que precisam de uma maior proteção e assim reforçamos o apoio da Ageas Seguros ao abrigo da 

nossa parceria de tantos anos.  

Até ao momento, já apoiámos mais de 630 Profissionais de Saúde desde o início desta pandemia 

com um valor superior a 1 milhão de euros. Queremos continuar a estar ao lado destes Profissionais 

trazendo-lhes novas soluções que os protegem em caso de infeção ou isolamento profilático por 

Covid-19. 

Porque estamos atentos à evolução do contexto atual e próximos das necessidades dos nossos 

Clientes, lançámos um novo Seguro de Vida, Ritmo Vida Profissional, com diferentes níveis de 

proteção e condições exclusivas para os membros das Ordens e Associações Profissionais com as 

quais a Ageas Seguros tem protocolo. 

• Opção Base: Para uma proteção simples com flexibilidade para a adaptação ao crédito

• Opção Mais: Para quem pretende aumentar a segurança com duplicação dos capitais

por acidente

• Opção Top: Para uma maior proteção, com reforço das garantias e um subsídio diário

Um seguro de vida que o protege em caso de infeção ou isolamento profilático por Covid-19, 

na opção Top. 

Esta proteção traduz-se em: 

Ritmo Vida Profissional 
Fique protegido em caso de  
infeção ou isolamento por Covid-19 

Pagamento de um Subsídio diário desde o primeiro dia no valor de 0,10% do capital 

base seguro. 

Exoneração de pagamento de prémios, ou seja, durante este período não irá pagar 

o valor do seu seguro.

Ausência do período de carência de 120 dias para novos contratos e ausência 

da franquia de 30 dias, na cobertura de Incapacidade Total Temporária para o 

Trabalho, disponível na opção Top do Ritmo Vida Profissional. Isto significa que 

fica protegido logo a partir do primeiro dia em que é diagnosticado pela 

Autoridade de Saúde competente e que deixa de poder exercer a sua profissão. 



A campanha de ausência do período de carência e franquia é válida até 31 de março de 2021 para 

apólices com pagamento anual ou semestral do seguro Ritmo Vida Profissional, na opção Top. 

Para mais informações ou esclarecimentos, contacte-nos através do seu Mediador ou  

Linha Exclusiva de Atendimento a Médicos 217 943 027, nos dias úteis das 8h30 às 19h00, ou 

e-mail medicos@ageas.pt .

Nesta altura, é ainda mais importante proteger-se a si e à sua família contra imprevistos. 

Estamos ao seu dispor, conte connosco. 

Ageas Seguros 

PUB. (2/2020). Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

Ritmo Vida Profissional 
Fique protegido em caso de  
infeção ou isolamento por Covid-19 


