Seguro Saúde Médis

Há uma
nova forma
de pensar
a saúde.

Seguro Saúde Médis
Na Médis acreditamos que a
Saúde deve ser pensada de
forma 360º, e que cada pessoa
pode beneficiar de um Serviço
Pessoal de Saúde mais
completo, simples e digital.

E uma nova
Médis que
pensou
em tudo.

Porque é quando menos
esperamos, que é bom ter ao
nosso lado um seguro que
pensou em tudo.

Linha Médis
Enfermeiros disponíveis por telefone 24h por
dia, 365 dias por ano. Um serviço permanente
de informação, aconselhamento e
encaminhamento de cuidados de saúde.

218 458 888

Cartão Médis

Rede Saúde & Bem-estar

Médico assistente Médis

Cartão personalizado que identifica o Cliente
Médis e lhe dá acesso aos serviços da Rede
Médis e aos benefícios da Rede de Saúde &
Bem-estar.

Uma rede que oferece aos Clientes
condições vantajosas no acesso a serviços
no âmbito da prevenção e promoção de
estilos de vida saudáveis

Médico pessoal que permite ao Cliente ter um
acompanhamento permanente em consulta
ou por telefone.

App Médis

Rede Médis

Site Médis

Com a App, os Clientes podem utilizar o seu
Cartão Médis digital e consultar a Rede Médis,
a Rede Saúde & Bem-estar e a sua Área
Pessoal, tudo à distânciade um toque.

Rede alargada com mais de 13.000 médicos
e mais de 8.000 locais onde o Cliente pode
realizar as suas consultas,exames,
tratamentos ou cirurgias. Uma rede de
elevada qualidade com cobertura em todo o
território nacional.

No site Médis os Clientes têm acesso ao seu
Seguro de Saúde, podendo ainda submeter
as despesas efetuadas forada Rede
Médis, sendo reembolsadas até 3 dias.

Seguro Saúde Médis
Vintage e Vintage Plus

Opções de coberturas e
capitais à escolha
Coberturas à escolha
capitais

Vintage

Hospitalização

Vintage Plus

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 150,00

€ 250,00

Serviços de Fisioterapia e Enfermagem (1)

5 dias

10 dias

Serviços de Limpeza e Higiene Pessoal

5 dias

10 dias

Assistência Ambulatória
Assistência ao Domicílio(*)

Serviços de Alimentação

(2)

5 dias

10 dias

Transporte Especial para Crianças

3 pedidos, máximo € 50,00 por viagem

3 pedidos, máximo € 50,00 por viagem

Babysitter

€ 150 com franquia de € 15,00 / sinistro

€ 150 com franquia de € 15,00 / sinistro

2 Opinião
a

Sim

(3)

Doenças Graves(4)

Sim

-

€ 1.000.000,00

Hospitalização

50%(5)

50%(5)

Assistência Ambulatória

50%(5)

50%(5)

Copagamento

Idade limite de subscrição e permanência
Subscrição

entre os 55 e os 75 anos

Permanência

não tem idade limite de permanência

Períodos de carência
60 dias

Assistência Ambulatória

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; Hemorroidectomia e outros tratamentos da
doença hemorroidária e tratamento cirúrgico da fístula 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

www.medis.pt
(*) 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
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde S.A. Sede: Av. Dr. Mário Soares Pessoa (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744−002 Porto Salvo.
Pessoa coletiva n.º 503 496 944, matriculada sob esse número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 12.000.000,00.

Monofolha Seguro Saúde Médis

