FORMALIDADES MÉDICAS

PARA GARANTIR O SEU CRÉDITO À HABITAÇÃO

A seguradora
de um mundo
em mudança

FORMALIDADES MÉDICAS

PARA GARANTIR O SEU CRÉDITO À HABITAÇÃO
No âmbito do seu projeto imobiliário, a Assurance Solde Restant Dû (ASRD)
protege-o das contingências da vida: uma invalidez ou uma morte. O seguro
pode, se necessário e em função das garantias subscritas, reembolsar a
totalidade ou parte do seu empréstimo.

1. PARA QUE SERVEM AS FORMALIDADES MÉDICAS?
A informação médica é essencial para a avaliação do risco médico que irá
determinar o valor do prémio do seu seguro.

2. QUAIS SÃO ESSAS FORMALIDADES MÉDICAS?
As formalidades médicas a cumprir variam em função da sua situação no
momento da subscrição do seu crédito à habitação (ver ponto 4).

Questionário de saúde
sem exame médico

-Q
 uestionário relativo ao estado de saúde
(cirurgias a que foi submetido, tratamentos seguidos, etc.)
-E
 ste documento deve ser preenchido pela pessoa
ou pessoas a segurar

Exame médico

-Q
 uestionário a preencher pelo seu médico de família

Análises laboratoriais

Exames médicos a realizar:
- Colheita de sangue e análise à urina a realizar
em laboratório à sua escolha

Eletrocardiograma com
e sem prova de esforço

-A
 realizar por cardiologista

Informações financeiras

-S
 e o montante seguro for > a 750.000 EUR,
deverá preencher ainda um questionário financeiro

Poderão vir a ser-lhe solicitados outros exames, dependendo
dos dados que nos fornecer, ou que forem fornecidos pelo seu médico.
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3. NA PRÁTICA, COMO FUNCIONA?
Para garantir a maior rapidez na criação do seu processo, recomendamos que,
logo que possível, realize as etapas abaixo descritas.

Preenche o Questionário
de Saúde sem Exame Médico.
Envia os documentos pelo correio
para a Unidade Médica da
Cardif Lux Vie.

Atribui as formalidades
médicas em função:
- da idade
- do montante do empréstimo
- das garantias pretendidas

O CONSULTOR BANCÁRIO

A omissão ou incorreção intencional da sua parte, suscetível de distorcer
a avaliação do risco, conduzirá à anulação do contrato de seguro e, por
conseguinte, à recusa de qualquer indemnização.

Aceitação
do processo
À taxa normal

O CLIENTE CONTRATANTE DO EMPRÉSTIMO
Aceitação
do processo
Com exclusão
ou sobreprémio médico

Marca consulta, se necessário1:
- Médico
- Laboratório
- Cardiologista

Analisa
o processo

Adiamento
Agendar nova análise

UNIDADE MÉDICA

O CLÍNICO
OU O CENTRO DE SAÚDE

Envia os resultados pelo correio
para a Unidade Médica

Se necessário, pede ao cliente
informações ou exames
complementares

O CLIENTE CONTRATANTE
DO EMPRÉSTIMO
Recusa

O CLIENTE CONTRATANTE
DO EMPRÉSTIMO

1 - Os custos são cobertos (ver ponto 5).
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4. QUAIS AS FORMALIDADES MÉDICAS
QUE CORRESPONDEM À MINHA SITUAÇÃO?

RELATIVAS A INVALIDEZ (PENSÃO)1
A pensão de invalidez é uma indemnização que visa compensar a incapacidade
de uma pessoa para o trabalho.

As formalidades médicas relacionadas com a ASRD variam em função
de critérios:

Estado de saúde de
cada segurado

Montante total
do capital a cobrir
por segurado

Idade

Tipo de cobertura
morte ou invalidez

Invalidez

< 46 anos

46 - 65 anos

0 - 15.000 EUR

B

B

15.001 - 25.000 EUR

B

BC

25.001 - 50.000 EUR

BCD

BCDE

50.001 - 75.000 EUR

BCDF

BCDEF

BCDEF

BCDEF

> 75.000 EUR

€
5. QUAL O CUSTO DAS FORMALIDADES MÉDICAS?
As formalidades médicas indicadas abaixo são determinadas com base
na combinação destes critérios.

Para si, nenhum.
A Cardif Lux Vie assume integralmente o custo dos exames médicos.

FORMALIDADES MÉDICAS NORMAIS

COMO SOU REEMBOLSADO?
- Solicite ao médico ou ao laboratório para nos enviar diretamente as
respetivas despesas.

B

Questionário de saúde sem exame médico

C

Exame médico (incluindo recolha de urina)

D

Análises laboratoriais (sangue e urina)

E

ECG em repouso e com prova de esforço acompanhado de relatório

F

Informações financeiras (comprovativos de rendimentos e questionários financeiros)

OU
- Proceda ao pagamento da fatura e envie-a em seguida para a Cardif Lux Vie
por correio normal ou eletrónico, juntamente com os seus dados bancários.

RELATIVAS AO SEGURO POR MORTE1
Morte

< 50 anos

50 - 65 anos

> 65 anos

0 - 200.000 EUR

B

B

BCE

200.001 - 350.000 EUR

B

BC

BCDE

350.001 - 750.000 EUR

BCD

BCDE

BCDE

BCDEF

BCDEF

BCDEF

> 750.000 EUR

1 - Formalidades médicas para a ASRD em vigor desde 01/01/2015. A Companhia reserva-se o direito de as adaptar.
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Se, após um exame favorável, decidir não subscrever qualquer seguro,
ser-lhe-ão cobradas as despesas.

1-F
 ormalidades médicas para a ASRD em vigor desde 01/01/2015. A Companhia reserva-se o direito de as adaptar.
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6. COMO PREENCHER CORRETAMENTE O QUESTIONÁRIO
DE SAÚDE SEM UM EXAME MÉDICO?

Como posso preencher o questionário da maneira mais adequada
e economizar tempo?

7. COMO GARANTIR UMA ANÁLISE RÁPIDA DO SEU
PROCESSO?
-	Devolvendo-nos o mais rapidamente possível o questionário de saúde sem
exame médico, preenchido e assinado
- Garantindo que respondeu a todas as perguntas do questionário
-	Marcando rapidamente uma consulta com o seu médico ou laboratório para
realizar os exames médicos exigidos

É simples. Deve responder a TODAS as perguntas. Mesmo que a sua
resposta seja negativa.

Devo mencionar as intervenções cirúrgicas realizadas há mais
de 10 anos?
Sim. Mesmo as intervenções benignas. A omissão de informação pode
constituir uma disposição para a anulação do contrato.

O que devo responder se não tiver médico de família?
Se não tiver médico de família, indique «Sem médico habitual».

Se não compreender alguma pergunta, não hesite em contactar
a nossa Unidade Médica: medical@cardifluxvie.lu

8. COMO SÃO PROCESSADOS OS SEUS DADOS MÉDICOS?
No âmbito da protecção de dados pessoais, apenas processaremos os seus
dados médicos depois de recebermos o seu consentimento, que lhe será
solicitado aquando do seu pedido de subscrição.
A nossa Unidade Médica está sujeita ao sigilo médico.

O que fazer se não souber as datas de tratamento relativas
às patologias indicadas?

Se tiver alguma dúvida sobre o andamento do seu processo, poderá entrar em
contacto connosco por correio normal ou eletrónico, ou ainda pelo telefone.

Se não se lembrar das datas de início e de fim dos tratamentos a que
foi submetido, indique, pelo menos, o ano em que foi feito o diagnóstico
e o ano da cura. Caso a doença persista, indicar «em curso».

O questionário sem exame médico deve ser preenchido
por um médico?

O intercâmbio de informação médica que conste do seu processo será
sempre feito por correio, diretamente entre si e a nossa Unidade Médica.

Não. Trata-se de um questionário sem exame médico a preencher
pelo segurado.
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9. QUAL O SEGUIMENTO QUE IREMOS DAR AO SEU
PROCESSO?
Depois de nos fornecer todos os documentos médicos, comprometemo-nos a
analisar o seu processo o mais rapidamente possível.
SÃO POSSÍVEIS QUATRO CENÁRIOS:
O seu processo é aceite à taxa normal
O seu processo é aceite com um sobreprémio médico1 e/ou com exclusão2
1 - Sobreprémio = majoração do prémio do seguro para cobrir integralmente o risco.
2-
Exclusão = indemnização excluindo determinados riscos. Exemplo: se no
momento da subscrição do contrato de seguro já apresentar um problema num
joelho, continuará a ser coberto pelo seguro com excepção de uma eventual
invalidez resultante desse problema no joelho.

O seu processo é adiado3
3 - Adiamento = a análise do processo será adiada e será objeto de novo estudo
com base na apresentação de documentos médicos adicionais (intervenção
cirúrgica, por exemplo).

O seu processo é recusado4
4 - Recusado: não poderemos segurar o seu empréstimo.

Em qualquer caso, enviar-lhe-emos pelo correio as condições do acordo ao seu
pedido de Assurance Solde Restant Dû.
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Este documento não tem valor contratual.

PARA O ACOMPANHAR DURANTE AS DILIGÊNCIAS A EFETUAR,
A NOSSA UNIDADE MÉDICA ESTARÁ DISPONÍVEL:

PT-Guide-Formalités médicales-052019

de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h30
Tel.: (+352) 26214 5656
Fax: (+352) 26214 9377
Endereço eletrónico: medical@cardifluxvie.lu

Cardif Lux Vie I 23-25 avenue de la Porte-Neuve I L-2227 Luxembourg I Tél. : (+352) 26 214-5600
Fax : (+352) 26 214-9370 I R.C.S. Luxembourg N° B47240 I info@cardifluxvie.lu I www.cardifluxvie.lu
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