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O SEGURO DE SAÚDE
QUE CUIDA DE SI
E DA SUA FAMÍLIA

SEGURO
SAÚDE CUIDA



VANTAGENS QUE TEMOS PARA OFERECER

Regularização dos sinistros num prazo máximo de 10

dias úteis, no âmbito da cobertura de Danos Próprios,

após a entrega de documentação completa;

Cobertura de ocupantes com elevada qualidade de

serviço, através de uma parceria com uma prestigiada

prestadora de serviços;

Níveis de serviço de excelência, com resposta a Clientes

num prazo máximo de 24h;

Processo de emissão do Contrato e do Certificado de

Seguro efectuado na hora com rapidez, agilidade

e segurança;

Mais de 130 pontos de atendimento em to

do o país;

Participação de sinistros via chat WhatsApp,

(+244) 924 744 544

A informação deste documento não dispensa a consulta das Condições Gerais, Particulares e Especiais da 
Apólice cuja informação sobrepõem-se em todas as situações à  informação deste documento.

Seguros FORTALEZA Seguros

CUIDA,
o seguro que faz bem à saúde!

Na Fortaleza Seguros, acreditamos que ter acesso a uma rede de prestadores de 
saúde de referência e serviços disponíveis 24 horas por dia, é fundamental para a 
saúde, por isso criámos o CUIDA, o seguro de saúde que cuida de si e da sua 
família, onde e quando quiser.

10 razões saudáveis para escolher
o seguro de saúde CUIDA

   1) Médico online disponível 24 horas por dia por telefone ou vídeo

2) Seguro de saúde com acesso a uma rede de prestadores de referência com 
cobertura nacional e internacional

3) Acesso a segunda opinião médica nacional e internacional, 24 horas por dia

4) Acesso à rede de parceiros CUIDA em Portugal

5) Consulta e assistência ao domicílio, para evitar filas e deslocações (CUIDA Extra) 

6) Cobertura das vacinas, que não fazem parte do Plano Nacional de Vacinação
angolano (CUIDA Mais e CUIDA Extra) 

7) Opção de parto com rede de prestadores de referência nacional (CUIDA Mais e
CUIDA Extra)

8) O seguro de saúde CUIDA pode ser subscrito para recém-nascidos,
logo à nascença e sem período de carência

9) Subscrição remota e sem deslocações através do +244 923 165 166 ou num dos
parceiros FORTALEZA Seguros

10) Apoio 24 horas por dia, todos os dias, porque a sua saúde está em primeiro lugar
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CUIDA Base

• Acesso à rede CUIDA em
Angola e Portugal

• Hospitalização (operações e
internamentos)

• Assistência ambulatória 
(consultas, exames e 
análises)

• Consultas (clínica geral e 
especialidade)

• Médico e orientação online
24/7 (telefone ou vídeo)

• 2ª opinião médica

• Evacuação de emergência

• Assistência internacional

CUIDA Mais

• Inclui CUIDA Base e:

• Parto

• Medicamentos

• Estomatologia e medicina  
dentária (opcional)

• Vacinas (opcional)

• Próteses e ortóteses 
(opcional)

• Repatriamento (opcional)

• Despesas de funeral 
(opcional)

CUIDA Extra

• Inclui CUIDA Mais e:

• Fisioterapia

• Consultas de Psicologia e 
Psiquiatria

• Consultas de Nutrição

• Terapia da fala e 
cinesioterapia 

• Vacinas

• Consultas e assistência ao
 domicílio

• Oftalmologia (opcional)


