
Vantagens para associados da
Associação Sindical dos Juízes Portugueses 

Sabia que a Fidelidade e a ASJP têm um protocolo 
que lhe permite beneficiar de condições especiais?

O Seguro de Saúde ASJP Fidelidade é um seguro desenvolvido especificamente 
para os associados da ASJP, disponibilizando-lhes diversas opções de coberturas 
para que tenham a proteção e os cuidados que mais se adequam às suas necessidades. 

Leque alargado de capitais e coberturas 
Com proteção crescente, para que possa escolher 
a opção de seguro mais adequada ao que pretende. 

Complementares 
à ADSE

Planos de saúde

de Internamento para 
reforço do Plano Base

Possibilidade 
de contratar um 

upgrade de capital Transição automática
para um Plano Senior
a partir dos 70 anos

de idade

Planos Seniores

Rede Multicare

Plano Base

SEGURO DE SAÚDE MULTICARE

PROTOCOLO
ASJP | FIDELIDADE  

Conheça algumas soluções de proteção 
desenvolvidas a pensar em si, na sua família 
e no desempenho da sua atividade.



Conheça estas e outras soluções de proteção numa agência ou mediador Fidelidade. 

SEGURO AUTO | Para conduzir seguro na estrada e na vida

Não existem dois condutores iguais. É por isso que na Fidelidade 
há um seguro que se adapta ao perfil de cada condutor. 

SEGURO MULTIRRISCOS | Fidelidade Casa Mais

Quer seja proprietário, senhorio ou inquilino, o Fidelidade Casa Mais adapta-se às suas 
necessidades. Mais do que proteger a sua casa e os seus bens, cuidamos de si. 

SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO | Empregada doméstica 
Proteja quem cuida da sua casa

Com o seguro Fidelidade Empregada Doméstica cumpre a sua obrigação legal na qualidade 
de empregador, na contratação do seguro obrigatório de acidentes de trabalho.  

RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR | Para crianças traquinas

Sabia que, a um custo muito reduzido, pode salvaguardar, os prejuízos causados 
aos outros por si, pelos seus filhos ou conjugue, pelos seus empregados domésticos 
ou até mesmo pelos seus animais de companhia? 

SEGURO DE GRUPO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

Garanta as indemnizações devidas ao Estado, no uso do direito de regresso, por atos 
praticados por si no exercício das suas funções de Juíz e em caso de efetiva 
condenação. A ASJP oferece-lhe 50.000 € de capital, por sinistro/anuidade, mas para 
uma maior proteção pode contratar CAPITAIS COMPLEMENTARES AO SEGURO DE GRUPO. 

A subscrição deste produto é efetuada exclusivamente através da ASJP. 

ESTÃO DISPONÍVEIS OS SEGUINTES CAPITAIS: 

250.000€ 450.000€
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Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. - NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa - Sede: Largo do Calhariz, 30 1249-001 Lisboa – Portugal Capital Social EUR 509.263.524 - www.fidelidade.pt  
Apoio ao Cliente:  Dias úteis das 9h às 20h. T. 217 94 87 01 Chamada para a rede fixa nacional. E. apoiocliente@fidelidade.pt    

Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.




