
  

 

As mensagens publicitárias contidas no presente documento e afetas ao presente produto são válidas até à data de 

publicação do documento que expressamente as substitua ou até à data em que o produto deixe de ser comercializado. 

A informação constante desta mensagem não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual exigida. 

Este produto é comercializado pela MAPFRE Seguros Gerais S.A. 

STANDS E OFICINAS 
 

 

ÂMBITO 

Seguro obrigatório, que cobre um número variável 

de pessoas seguras, trabalhadores por conta do 

tomador do seguro 

GARANTIAS 

EM ESPÉCIE 

 Assistência médica/cirúrgica, elementos diagnóstico e 

visitas domiciliárias 

 Assistência medicamentosa e farmacêutica  

 Hospitalização e termas 

 Hospedagem  

 Transportes para observação, tratamentos e atos judiciais 

 Dispositivos técnicos de compensação das limitações 

funcionais e sua renovação/reparação 

 Serviços de reabilitação, reintegração profissional e 

adaptação posto de trabalho  

 Serviços de reabilitação médica e funcional para a vida ativa 

 Apoio psicoterapêutico à família 

 

EM DINHEIRO 

 Indemnização por Incapacidade Temporária 

 Pensão provisória 

 Indemnização em capital ou pensão por Incapacidade 

Permanente 

 Subsídios por elevada Incapacidade Permanente, Morte, 

para funeral, readaptação da habitação e frequência de 

ações de reabilitação profissional para reintegração no 

mercado de trabalho 

 Pensão por morte  

 Prestação suplementar para assistência de terceira pessoa 

VANTAGENS 

 Serviço exclusivo para empresas, através do site 

EMPRESAS | MAPFRE: 

 Consulta on-line dos sinistros (abertos ou 

encerrados) 

 Elementos estatísticos sobre sinistros, 

relacionando o número de acidentes com os 

dias de baixa, por causas e tipos de 

acidente, natureza das lesões, entre outras 

 Envio on-line de Folhas de Férias e de 

Participações de Sinistros 

 Vasta rede de Assistência Médica 

 Assistência Social: acompanhamento psicológico 

ao sinistrado e seus familiares 

 Cobre sinistros ocorridos em Portugal e no 

estrangeiro 

 Envio de inquéritos de qualidade aos sinistrados, 

como parte de um processo de elevada qualidade e 

serviço 

 Possibilidade de contratação de seguro de 

Acidentes Pessoais Mobilidade Profissional, para 

trabalhadores deslocados no estrangeiro 


