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Plano de Saúde Médis 

Opção Médis Vintage e Médis Vintage Plus 
 

O Plano de Saúde Médis é a solução! 

As Opções Médis Vintage e Médis Vintage Plus proporcionam-lhe o 

acesso a um conjunto de vantagens em serviços de saúde. 

Subscreva já! 

Não necessita de preencher Questionário Individual de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

Descubra todas as vantagens que o Sistema Integrado de Prestação de Cuidados de 
Saúde Médis lhe proporciona 

 

 

Linha Médis 

Atendimento telefónico especializado, 
disponível 24 h, 7 dias por semana, 365 
dias por ano, onde Enfermeiros prestam 
um serviço permanente de informação, 
aconselhamento e encaminhamento de 
cuidados de saúde. 
 
1   21 845 88 88 / 22 207 88 88 / 
96 599 88 88 / 91 935 88 88 / 93 522 88 88  
 

Médico Assistente Médis 

É um médico especialista em Medicina 
Geral e Familiar ou em Medicina Interna 
que está disponível, pessoal ou 
telefonicamente, para acompanhar o 
Cliente funcionando, na prática, como 
um médico pessoal.  

 

Rede Médis  

Uma Rede com mais de 6.000 Médicos 
de todas as especialidades, 90 
Hospitais, 600 Clínicas, 50 Serviços de 
Urgência/Atendimento Permanente e 
1.500 Centros de Meios 
Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica. 
 

Rede de Saúde & Bem-estar 

 
Com o Cartão Médis o Cliente beneficia 
de um conjunto abrangente de serviços 
e benefícios em entidades que têm 
acordos com a Médis, como Health & 
Fitness Clubs, Termas, Óticas, Estética 
entre outros. 

 

No âmbito desta Rede poderá realizar 
um Check-up completo, beneficiando 
de condições vantajosas em clínicas da 
rede Médis, que poderá consultar em 
www.medis.pt  

 

 

Cartão Médis 

 
 

Cartão Personalizado que identifica o 
Cliente Médis e lhe dá acesso aos 
profissionais e serviços de Saúde que 
compõem a Rede Médis. Mediante a sua 
apresentação, o Prestador de Cuidados 
de Saúde fatura diretamente à Médis, 
ficando apenas os copagamentos ou 
franquias a cargo do cliente. Permite 
também o acesso a tratamentos de 
estomatologia em Unidades de Saúde 
pertencentes à Rede Médis a preços 
acordados (para planos que não têm 
esta cobertura). 

 

Espaços Médis 

 
É um espaço autónomo, desenvolvido 
numa lógica de livre serviço e que 
está aberto ao público 24h por dia. 

Neste Espaço os Clientes têm acesso a 
informação, através do site, usando 
os écrans touchscreen disponíveis, 
podem ainda contactar diretamente a 
Linha Médis através dos telefones. 
Podem ainda enviar documentos de 
despesas nos envelopes disponíveis, 
utilizando a caixa de correio 
existentes no local. 

 

2ª Opinião 

Com garantia de elevada qualidade 
médica*, a Clínica Universitária de 
Navarra proporciona, através dos seus 
especialistas, a confirmação de um 
diagnóstico ou tratamento. 

 
* acreditação pela Joint Commission International  
 

 
 
 
 

 

 

Site Médis www.medis.pt  

Através do site Médis os clientes tem 
acesso ao seu plano de saúde, 
podendo consultar as coberturas, 
consumo de plafonds e condições do 
seguro. As despesas efetuadas fora 
da rede Médis podem ser submetidas 
através do site sendo reembolsadas 
até 72 horas após a receção dos 
originais 

Podem ainda visualizar o Guia Médis 
com todos os Prestadores de 
Cuidados de Saúde da Rede.  

 

APP Médis 

 
 

Com a APP os clientes têm acesso ao 
Guia Médico, ao Guia de Saúde & 
Bem-Estar e à sua Área Pessoal, à 
distância de um toque. 
Disponibilizando ainda o Cartão 
Médis Digital, 24 h por dia. 

 
Informação de Saúde 

 
A Médis está mais perto das famílias 
através da sua página no Facebook. 
Na página do Médis Kids pode obter 
informação sobre conceitos básicos 
de saúde para as crianças, também 
promove o seu bem estar e o 
divertimento em família, através de 
dicas, sugestões e passatempos.  

Médis Kids previne as doenças 
antes que cresçam! 

 

 

http://www.medis.pt/
http://www.medis.pt/
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2 Opções de Coberturas e Capitais à escolha 
Plano de Saúde Médis Médis Vintage  Médis Vintage Plus 

Coberturas 
Hospitalização  € 2.500 € 5.000 

Assistência Ambulatória € 150 € 250 

Assistência ao Domicílio
(*) 

   Serviços de Fisioterapia e Enfermagem (1) 
   Serviços de Limpeza e Higiene Pessoal 
   Serviços de Alimentação (2) 
   Transporte Especial para Crianças 
   Babysitter 

 
5 dias 
5 dias 
5 dias  

3 pedidos, máximo € 50 por viagem 
€ 150 com franquia de € 15/sinistro 

 
10 dias 
10 dias 
10 dias 

3 pedidos, máximo € 50 por viagem 
€ 150 com franquia de € 15/sinistro 

2ª Opinião (3) Incluído Incluído 

Doenças Graves (4) - € 1.000.000 

Copagamentos 
Hospitalização 50%(5) 50%(5) 

Assistência Ambulatória 50%(5) 50%(5) 
(*)  

Na sequência de um sinistro que provoque internamento devidamente autorizado por parte dos serviços Clínicos da Médis, desde que a Pessoa Segura se encontre 

em situação, comprovada por relatório médico, de dependência de terceira pessoa. (1) Custo dos materiais a cargo da Pessoa Segura. (2) Custo da alimentação a cargo 

da Pessoa Segura. (3) Acesso através da Linha Médis e serviço prestado pela Clínica Universitária de Navarra. (4) As prestações ao abrigo desta cobertura são válidas 
apenas na Rede de Prestadores convencionados fora do território nacional. São consideradas como Doença Graves, ao abrigo desta cobertura, as patologias 

constantes nas condições contratuais. 
(5) Comparticipação a cargo do Segurador, dentro da Rede Médis, até aos limites dos capitais seguros, não havendo lugar a 

reembolso de despesas fora da Rede Médis 
 

Períodos de Carência 
60 dias - Assistência Ambulatória (inclui Estomatologia) 365 dias (continuação): 

- Hemorroidectomia e outros tratamentos da doença hemorroidária 
e tratamento cirúrgico da fistula perianal; 

- Tratamento de patologia articular por via artroscópica; 

- Amigdalectomia, adenoidectomia, miringotomias com ou sem 
aplicação de tubos de ventilação, septoplastia, rinoseptoplastia e 
tratamento cirúrgico da apneia do sono; 

- Excisão cirúrgica de lesões benignas da pele e tecido celular 
subcutâneo, e tratamentos com laser a lesões benignas da pele; 

90 dias - Hospitalização 

180 dias:  
- Doenças Graves 

- Tratamento cirúrgico ou por outros métodos invasivos da 
hipertrofia benigna da próstata, patologia benigna do 
útero, cistocelo e rectocelo; 

365 dias: 
- Tratamento cirúrgico de varizes dos membros inferiores 

e da hérnia discal; 
 

Idades Limite de Subscrição e Permanência 

 Idade de Subscrição: entre os 55 e os 75 anos de idade 

 Idade de Permanência: não tem idade de permanência   
 

Prémios 2016 (por Pessoa Segura)           
 Médis Vintage  

Idade Mensal Anual 

Entre os 55 e os 75 anos 31,05 € 372,62 € 

 Médis Vintage Plus 

Idade Mensal Anual 

Entre os 55 e os 75 anos 46,58 € 558,92 € 

Ao 1º recibo de prémio, acresce o custo de apólice e respetivos encargos legais, no total de 5,38€ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 
 

Segurador: Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744−002 
Porto Salvo. Pessoa coletiva n.º 501 836 918, matriculada sob esse número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital 
social de € 12.500.000,00. 

 
Médis: marca exclusiva e registada dos produtos geridos pela Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, SA, segurador, 
ressegurador e gestor do sistema integrado de prestação de cuidados de saúde subjacente aos seguros titulados por Apólices por si emitidas 

ou por outros seguradores sob sua autorização. Entidade legalmente autorizada para o exercício da atividade seguradora nos Ramos Não Vida 


