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SEGURO DE SAÚDE – SABSEG 
 

Em 2023, o Sindicato dos Professores do Norte (SPN) continuará a disponibilizar a todos os seus 

associados e respetivos agregados familiares um Seguro de Saúde com a Companhia de Seguros 

Tranquilidade, que protege a sua saúde e a da sua família. 

Este seguro, apoiado numa ampla e diversificada gama de especialidades e serviços médicos, 

contribui para que tenha um complemento eficaz ao serviço público e mantenha o acesso a cuidados de 

saúde, de uma forma célere, prática e económica, capaz de permitir a si e aos membros do seu agregado 

familiar, com ou sem direito à ADSE, fazer face a despesas médicas regulares ou inesperadas, facilitando 

o acesso sem filas e listas de espera, a cuidados médicos especializados, contribuindo de forma decisiva 

para a avaliação atempada dos problemas e alargando de forma substancial o leque de alternativas 

disponíveis nos mais variados domínios da medicina. 

Neste sentido, serve a presente para informar que o valor dos prémios e as Condições e Planos 

de Garantias do Seguro de Saúde SPN, para a anuidade 2023, irão sofrer alterações tendo em conta o 

elevado rácio de sinistralidade deste seguro de grupo. 

Após negociações, foi possível obter junto da TRANQUILIDADE uma solução de renovação dos 

contratos, cujo mapa enviamos em anexo. 

• Novas tabelas de Prémios: 
 

MODALIDADE TIPO PRÉMIO TOTAL ANUAL p/Pessoa 

A 

Sócio 70,00 € 

Cônjuge 85,00 € 

Filho 85,00 € 

Titulares + 75 115,00 € 

Cônjuges + 75 115,00 € 

Filhos +30 85,00 € 

   

MODALIDADE TIPO PRÉMIO TOTAL ANUAL p/Pessoa 

B 

Sócio 370,00 € 

Cônjuge 400,00 € 

Filho 400,00 € 

Titulares + 75 635,00 € 

Cônjuges + 75 635,00 € 

Filhos +30 400,00 € 

   
À semelhança dos anos anteriores, em 2023, a cobrança dos prémios de seguro será efetuada 

semestralmente (23 de fevereiro e 23 de junho). 

 

Se pretender alterar a modalidade do seguro de que usufrui ou fazer a sua anulação, é imprescindível 

que o comunique ao SPN por escrito (carta ou email), impreterivelmente, até ao dia 20 de janeiro de 

2023. 
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Lembramos que as idades limites para novas adesões no seguro de saúde são as seguintes, pelo que 

qualquer intenção de anulação deve ser bem ponderada:  

• Sócio, cônjuge ou equiparado – não pode exceder os 60 anos 

• Filhos, enteados ou adotados – não pode exceder os 30 anos 

 

Caso necessite de informação adicional, pode contactar-nos através do telefone 226070535 e do 

telemóvel 912302689, no seguinte horário: 14h00/16h30; através do mail: cristina.sousa@spn.pt; ou, 

ainda, consultar o site https://sabseg.com/spn/. 

 

Certos de que este seguro de saúde continua a ser uma mais valia para os sócios do SPN e seus familiares, 

aproveitamos para formular os votos de um Bom Ano de 2023. 

 

 

Saudações Sindicais 

 

 

     ‘A Direção 
 
 
 
 
 
 

 


