Seguro Conta de Outrem
A PROTEÇÃO IDEAL PARA UM DOS ATIVOS MAIS IMPORTANTES DA SUA EMPRESA: OS SEUS
COLABORADORES
Uma solução, criada pela Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., que providencia assistência médica
especializada a todos os seus Colaboradores em caso de acidente de trabalho e que protege a sua
empresa contra as responsabilidades e despesas daí decorrentes.
A presente informação não dispensa a consulta da informação Pré-Contratual e Contratual legalmente
exigida.
A QUEM SE DESTINA?
O seguro de Acidentes de Trabalho, obrigatório por lei, destina-se a todas as Entidades Empregadoras,
Singulares ou Colectivas, com trabalhadores efectivos ou a prazo, a tempo inteiro ou parcial.
QUAL O ÂMBITO DO SEGURO?
O seguro garante as prestações legalmente devidas em caso de acidente de trabalho que afecte qualquer
um dos seus Colaboradores, incluindo casos de incapacidade temporária ou permanente (absoluta ou
parcial) e morte.
COMO CONTRATAR O SEGURO?
Os seguros de Acidentes de Trabalho – Trabalhadores por Conta de Outrem podem ser contratados a:




Prémio Fixo - Garante um número previamente determinado de trabalhadores, com um montante de
retribuições conhecido antecipadamente. Esta modalidade destina-se a Empregadores com um quadro de
pessoal reduzido e estável
Prémio Variável - Garante um número variável de trabalhadores, com um montante de retribuições
também variável, em função das folhas de retribuições mensais. A empresa deve enviar mensalmente,
até ao dia 15 de cada mês, as folhas das retribuições pagas no mês anterior.
QUAIS AS VANTAGENS?
LINHA ACIDENTES - 808 23 23 23
Desde o primeiro momento, uma linha disponível para o Empresário e qualquer um dos seus
Colaboradores, pronta a prestar a assistência e o acompanhamento necessários à superação de um
acidente de trabalho.
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PRIVADA
Com vista ao rápido acompanhamento dos Colaboradores acidentados, foi estabelecida uma Rede
Clínica convencionada, disponível em qualquer ponto do País, incluindo Regiões Autónomas dos Açores
e da Madeira, que permite ao Colaborador acidentado aceder a:




Um corpo clínico com vasta experiência em Ortopedia, Fisioterapia, Oftalmologia, Neurocirurgia e Cirurgia
Plástica (cerca de 90% das necessidades dos sinistrados de Acidentes de Trabalho;
Uma vasta rede médica;



Hospitais especializados em Lisboa, Porto, Faro, Cascais, Sangalhos e Lagos, geridos pela H.P.P. –
Hospitais Privados de Portugal, S.A.
CREDIBILIDADE E EXPERIÊNCIA
A Rede de Prestadores de Serviços Complementares, disponibilizada pela oferta ENS, é composta por
especialistas que possuem longa tradição e vasta experiência no mercado dos seguros de Acidentes de
Trabalho e uma elevada taxa de sucesso na recuperação dos Trabalhadores acidentados.
ABRANGÊNCIA
Garante o reembolso das despesas de repatriamento em deslocações de âmbito profissional na União
Europeia.
CONSULTORIA EM PREVENÇÃO
A oferta ENS permite acesso a serviços de consultoria e de apoio especializado na área da Higiene,
Prevenção e Segurança no Trabalho, através da E.A.P.S. – Empresa de Análise, Prevenção e
Segurança, S.A.
CONFIE NO FUTURO, ESTA AINDA MAIS PROTEGIDO

A solução Acidentes Trabalho – Conta Outrem é abrangida pelo compromisso social exclusivo Wecare+,
cuja missão é apoiar a construção de projectos de vida dos sinistrados.
Assim, em caso de sinistro com lesões graves, vamos mais longe no apoio ao lesado promovendo no
seguro de Acidentes de Trabalho:
• Serviços de promoção à reintegração social, familiar e profissional;
• Acompanhamento personalizado ao longo do processo de tratamento e reabilitação;
• Apoio à gestão da sustentabilidade financeira.

