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ACIDENTES DE TRABALHO
EMPREGADOS
DOMÉSTICOS

PRODUTO

O Seguro Empregados Domésticos é um seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais que tem por objectivo transferir para a
Seguradora a responsabilidade de reparação dos Acidentes de Trabalho sofridos pelos Empregados Domésticos que recai sobre o empregador,
abrangendo as respectivas prestações legais em dinheiro assim como as prestações de natureza médica, cirúrgica, farmacêutica e hospitalar e
quaisquer outras necessárias à recuperação dos Empregados Domésticos para a vida activa.
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MERCADO-ALVO

Famílias que tenham Empregados Domésticos ao serviço, a tempo inteiro ou parcial.
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VANTAGENS COMPETITIVAS

Produto inovador;
Transferência para a Fidelidade Angola - Companhia de Seguros, S.A. de todas as despesas com a recuperação por Acidente de Trabalho;
Acesso dos trabalhadores acidentados a um serviço de assistência privada personalizada e de qualidade, através de clínicas reconhecidas;
Facilidade no processo de contratação;

•
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Participação de sinistro simplificada e rápida: os sinistros podem ser participados por telefone, através do número +244 923 167 248 ou
por e-mail: acidente.trabalho@fidelidade.co.ao.

PESSOAS SEGURAS

Além de todos os Empregados Domésticos ao serviço do Tomador do Seguro, poderão ser garantidos através do mesmo contrato de seguro
outros trabalhadores domésticos ao seu serviço, nomeadamente cozinheiros, jardineiros e motoristas.
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COBERTURAS E GARANTIAS

Qualquer Acidente de Trabalho: prestações de natureza médica, cirúrgica, farmacêutica, hospitalar e quaisquer outras desde que necessárias e
adequadas ao restabelecimento do estado de saúde e da capacidade de trabalho ou de ganho e à recuperação para a vida activa.
Incapacidade Temporária: indemnização diária
• Absoluta (ITA)
• Parcial (ITP)
Incapacidade Permanente:
• Absoluta (IPA)
• Parcial (IPP)
• Indemnização em pensão vitalícia ou capital
• Subsídio por elevada incapacidade permanente
Morte:
• Pensões a familiares
• Subsídio por morte
• Subsídio por despesas de funeral
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RETRIBUIÇÃO ANUAL SEGURA

O valor da retribuição segura para efeitos de cálculo do prémio do seguro e das responsabilidades cobertas pela apólice é sempre da
responsabilidade do Tomador do Seguro.
A Retribuição Anual Segura corresponde à importância anual auferida pelos trabalhadores seguros ao serviço do Tomador do Seguro (valores
ilíquidos) no âmbito da sua actividade como Trabalhador por Conta de Outrem, e deve integrar todas as prestações, em dinheiro ou em espécie,
que revistam carácter de regularidade.
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DETERMINAÇÃO DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

Trabalhador a Tempo Inteiro
Retribuição Anual Segura = (Retribuição mensal x 13) + (Alimentação(*) x 11) + (Transporte(*) x 11) + (Alojamento(*) x 12)
Trabalhador a Tempo Parcial
Retribuição Anual Segura = (Retribuição hora x nº horas por semana x 52 semanas x 13/12) + (Alimentação(*) x 11) + (Transporte(*) x 11)
(*) Aplicável no caso do trabalhador usufruir de Alimentação, Transporte e/ou Alojamento.
Nota: Os valores relativos a Alimentação, Transporte e Alojamento devem sempre dizer respeito a montantes mensais.
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PRÉMIO/CUSTO DO SEGURO

Prémio Anual Total (PAT)
PAT = Retribuição Anual Segura x Taxa Total de 1,3%.
Prémio Total Mínimo para a Cobertura de Acidentes de Trabalho
O prémio deste contrato está sujeito ao mínimo anual total de 5.000,00 AOA.
Fraccionamento do Prémio
O prémio anual é devido por inteiro e antecipadamente em relação ao período de vigência.
Pagamento do Prémio
O pagamento do prémio pode ser efectuado nas Agências da Companhia, por Multicaixa ou através do Agente, desde que este possua poder
de cobrança.
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REGRAS DE CONTRATAÇÃO

Prazo do Contrato
O contrato é celebrado por um ano e seguintes.
Idade Mínima de Subscrição
Os trabalhadores seguros não poderão ter idade inferior a 18 anos.
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO DO SEGURO

Proposta de Seguro de Acidentes de Trabalho - Empregados Domésticos, devidamente preenchida e assinada.
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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
•
•

Condições Gerais do Seguro de Acidentes de Trabalho e
Doenças Profissionais de Trabalhadores por Conta de Outrem;
Proposta de Seguro de Acidentes de Trabalho - Empregados
Domésticos;

•
•
•
•

Participação de Sinistro;
Boletim de Exame Médico;
Modelo de Guia Médico;
Rede Convencionada de Prestadores de Serviços.
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