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1o Outorgante: Mútua dos Pescadores - Mútua de Seguros, CRL

Morada: Avenida Santos Dumont no57, 60, 70 e 80

Designação: Mútua dos Pescadores - Mútua de Seguros, CRL

NIF: 5OO 726 477 Código Postal: 1050-202 Lisboa

No Telefone: +351 21 393 63 00 No Fax: +351 21 939 63 10

E-mail : qeral@mutuapescadores. ot website : www. m utuaoescadores. ot

Representado por: Jerónimo Teixeira e Ana Vicente

Cargo que ocupa na organização: Presidente e Diretora Geral

Pessoa de contato: Dra. Marta Pita

Carqo que ocupa na organização: Departamento de Ação Cooperativa e ComunicaÇão
Tlf/tlm: +351 96 17567 40 E-mail : marta.oita@mutuaoescadores.ot
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20 Outorgante: Servilusa, Agências Funerárias, S.A.

Morada: Edifício Santa Teresa, Rua Luís de Camões, no27 - 1o andar

Designação: Servilusa

NIF: 500 365 571 Código Postal: 2610 - 135 Amadora

No Telefone: 800 204 222 No Fax: 214706499

E-mail : servilusa@servilusa.pt Website: www.servilusa.pt

Representado por: Paulo Moniz Carreira

Cargo que ocupa na Empresa: Diretor Geral de Negócio

No Telefone:214 706 3OO No Fax:214706499

E-mail : servilusa@servilusa.pt

Pessoa de Contacto: Alexandra Calado

Cargo que ocupa na Empresa: ïécnica de Contatos Institucionais

Tlffflm: 800 204 2221967 875 839 E-mail : acalado@servilusa. ot

Produtos/serviços o/o Descrição

Plano funerário 1Oo/o Inclui: Organização técnica, Auto fúnebre, Pessoal, Umas e Artigos religiosos

Florista 1Oo/o

Manutenção e limpeza
jazigos

10o/o

Sepulturas e exumações 10%

Plano Funeral em Vida 7,50/o Subscrição do Plano de Funeral em Vida

Coroa de flores Oferta em nome do Parceiro. Não substitui coroa da família.
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Cooperadores, Trabalhadores do Grupo Mútua (Mútua e Ponto Seguro - Mediação de Seguros, Lda)
(no ativo ou reformados), e sinistrados da Mútua; bem como cônjuges e familiares dos beneficiários
referidos (ascendentes e descendentes em 1o grau).
No caso de os cooperadores da Mútua serem Pessoa Coletiva (caso das Associações, Clubes Náuticos
entre outros) os benefícios estendem-se também aos associados dessas entidades.
Devem apresentar documento que comprove a qualidade de beneficiário do presente protocolo no
momento da contratação, e em caso de dúvida deverão ser contatados os serviços da Mútua.

A Mútua é uma cooperativa de utentes de seguros com décadas de experiência e liderança nos seguros
para a pesca, sendo igualmente especialista nos seguros parc a náutica de recreio e marítimo{urística,
tendo-se tornado também aqui um segurador de referência. Disponibiliza ainda seguros de acidentes de
trabalho, acidentes pessoais, incêndio e multirriscos, para particulares, empresas, associações e demais
organizações do setor cooperativo e social, entidades públicas, entre outros. Tem estabelecido ao longo
da sua história diversas parcerias em benefício das comunidades e setores onde intervém, procurando
dar resposta às várias necessidades, como é o caso do presente protocolo.

Produto/Serviço % de desconto Observações.

Seguro de Acidentes Pessoais 25o/o Abrange os cônjuges e familiares dos beneficiários
referidos (ascendentes e descendentes em 1o
grau).

Seguro de Multiriscos habitação 25o/o Abrange os cônjuges e familiares dos beneficiários
referidos (ascendentes e descendentes em 1o
grau).

As duas entidades acordam fornecer e autorizar a utilização dos seus logótipos e informação das
organizações, para efeitos de publicidade em relação ao protocolo agora estabelecido e aos serviços que
lhe estão associados.
Ambas as partes assumem o compromisso de divulgar esta parceria por todos os meios ao seu dispor,
dentro dos recursos disponíveis.
O contrato é renovado um ano a contar da data da assinatura, sendo sucessivamente renovável por iguais
períodos. Pode ser denunciado por qualquer uma das partes com 30 dias de antecedência da data de
renovação, sem direito a compensações ou indemnizações.
Para questões emergentes deste Protocolo de Parceria será competente o Foro da Comarca de Lisboa, com
exclusão de qualquer outro.

Mútua dos Pescadores - Mútua de Seguros, CRL Servilusa - Agências Funerárias, SA

PESCADOfiES
ROS, C.R.L.

Dumon t ,  N .o  57 -6 .o

Amadora, 29 de janeiro de 2019
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