PROTOCOLO
LUSITANIA - AVLP

Especialmente para si, associado da Associação Veteranos Lanceiros de
Portugal, a Lusitania disponibiliza-lhe condições únicas e muito
competitivas na contratação de seguros, para salvaguardar o que mais
valoriza na sua vida: saúde, família, património, responsabilidades e
lazer.

Conheça, desde já, tudo o que temos para lhe
oferecer!
CONDIÇÕES DE ADESÃO
Este protocolo permite:
• A adesão dos associados e respetivos cônjuges da Associação Veteranos Lanceiros de Portugal (AVLP).
Identificação Obrigatória:
• Ao subscrever, pela primeira vez, um seguro deste protocolo, apresentação de cópia de cartão de associado
em vigor e/ou declaração da Associação Veteranos Lanceiros de Portugal (AVLP);
• Se já for cliente ao abrigo deste protocolo, não é necessário apresentar documentos comprovativos;
• Se o protocolo for aplicado à apólice do cônjuge, apresentação de cartão de associado ou equivalente do
familiar pertencente ao universo definido.

PATRIMÓNIO E RESPONSABILIDADES

Motore Lusitania: Garanta o pagamento de eventuais danos pessoais e / ou
patrimoniais causados a terceiros, estando previsto a proteção do condutor e
dos passageiros, bem como os danos provocados ao seu veículo. Saiba mais
Campanha dos Km: quanto menos anda, menos paga! Saiba mais
Oferta especial para Veículos antigos ou de coleção: Ligeiros de Passageiros
e Mercadorias, Motociclos, Ciclomotores e Moto.
Privilegie a mota como meio de transporte principal e beneficie de um plano
sobre duas rodas, com módulos e coberturas ajustados a cada cilindrada.
Saiba mais
Assegure a máxima segurança e estabilidade do seu lar com níveis de
proteção superiores e múltiplos benefícios, tais como, proteção para toda a
família, Assistência ao Lar 24h / dia e descontos no caso da existência de
sistemas de proteção e segurança no seu lar. Saiba mais

Beneficie, a um custo mínimo, da proteção essencial para o seu lar e para os
seus bens. Saiba mais
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PESSOAIS

Aceda a uma vasta rede de médicos especialistas, clínicas, hospitais e centros
de diagnóstico, com toda a comodidade e com copagamentos reduzidos.
Saiba mais
Tenha toda a liberdade de escolha na clínica, hospital ou médico da sua
preferência e beneficie de taxas de comparticipação abrangentes sem
necessitar de suportar despesas inesperadas. Saiba mais
Mantenha o seu melhor sorriso, sem formalidades médicas e limites de idade.
Tenha acesso imediato a uma rede especializada de reconhecida qualidade,
com mais de 1300 clínicas dentárias na Península Ibérica. Saiba mais

LAZER

Proteja-se dos imprevistos que possam ocorrer quando utilizar a sua bicicleta
como meio de transporte principal ou lúdico. Desfrute de todos os momentos
sem preocupações e em segurança, com um plano de proteção completa,
assegurando a responsabilidade civil pelos danos materiais e corporais
causados a terceiros. Ler mais

Pratique o seu desporto favorito, prevenindo-se dos imprevistos que possam
acontecer no local e durante a caça, bem como a melhor proteção às suas
armas e os danos materiais e / ou corporais causados a terceiros por si e
pelos seus cães. Saiba mais

PRESTAMOS UM SERVIÇO DIFERENCIADO E DE QUALIDADE
Disponibilização de uma equipa dedicada e profissional para gerir a sua carteira de seguros, bem como para prestar
todos os esclarecimentos sobre subscrição / alteração de contratos, pagamentos, apoio em caso de sinistro, entre
outros serviços.

Peça já a sua simulação!
Departamento Dinamização de Clientes:
Gestora dedicada: Lídia Marques
Horário: Dias úteis, das 8h45 – 12h45 e das 13h45 – 16h45.
Telefone: 213 918 664 E-Mail: protocolos@lusitania.pt.
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