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Assistência Família 

Galp lança serviço com seguro de saúde para a família 
 

 Novo serviço Galp Assistência Família permite, entre outros benefícios, ter acesso a 

seguro de saúde Multicare, contratado pela Galp, para toda a família, por um valor 

mensal de 6,90 euros.  

 

A Galp acaba de lançar o Serviço Galp Assistência Família, que por um valor mensal de 6,90 

euros, incluídos na fatura de energia, permite aos seus clientes de eletricidade e/ou gás natural, 

ter acesso, entre outros benefícios, a um seguro de saúde de grupo Multicare para toda a família. 

Contratado pela Galp, este seguro de saúde de grupo* para além de dar acesso a maior rede 

privada de cuidados de saúde a nível nacional, disponibiliza uma ampla gama de coberturas, 

que inclui medicina online, médico ou enfermeiro ao domicílio , entrega de medicamentos  e, 

ainda, descontos numa rede de cuidado e bem-estar.  

A rede de cuidados de saúde inclui mais de 30.000 pontos de atendimento, sendo constituída 

por médicos, clínicas, centros de diagnóstico e hospitais de referência, nomeadamente dos 

grupos privados Luz, Lusíadas e CUF.   

Este seguro contratado pela Galp inclui o pagamento de capital diário por internamento 

hospitalar e permite o acesso a uma rede de terapêuticas não convencionais, que inclui 

homeopatia, acupuntura, naturopatia, osteopatia, fitoterapia e quiropática.  

Na adesão ao serviço Galp Assistência Família, o cliente usufrui, para além do seguro de saúde 

atrás referido, todos os meses de + 2% de desconto no total da fatura de energia, durante todo 

o período de vigência do contrato.  

Paralelamente, a adesão a este serviço permite também uma extensão de benefícios para as 

viaturas da família, na medida em que garante condições exclusivas na aquisição do serviço de 

inspeção periódica obrigatória na rede de oficinas Midas.  

O lançamento deste Serviço Galp Assistência Família está a ser acompanhado por uma 

campanha multimeios com suporte em rádio, imprensa, meios digitais e rede de ATMs.  

 

*Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida 
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Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. As 

nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e extração 

de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima, até 

ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para os nossos clientes 

– sejam grandes indústrias que procuram aumentar a sua competitividade, ou consumidores individuais que 

buscam as soluções mais flexíveis para as suas casas e necessidades de mobilidade. Contribuímos ainda para 

o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e para o progresso social das comunidades 

que nos acolhem. A Galp emprega 6.389 pessoas. Mais informações em www.galp.com. 
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