
Médis Light Empresas

Um seguro de fácil adesão 
e utilização, que dá acesso  
aos cuidados de saúde privados.

Porque 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. 

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. 

Cartão Médis 
Cartão personalizado que 
identifica o Cliente Médis e lhe 
dá acesso aos serviços 
da rede Médis Light e 
aos benefícios das outras redes 
Médis.

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

Serviços de Assistência
Serviços que cuidam da saúde 
e bem-estar ao domicílio, onde 
se inclui médico e enfermagem 
ao domicílio, análises clinicas 
e serviços de alimentação 
no domicilio, fisioterapia 
e transportes não urgentes.

Médico Online 
Através da App Médis, tem 
acesso a consultas por voz ou 
vídeo, com médicos disponíveis 
24 horas por dia. A consulta 
pode ser feita no momento ou 
agendada para o horário mais 
conveniente. 

Médis Light Empresas 

Há uma nova 
forma de 
pensar a saúde. 
E uma nova 
Médis que 
pensou 
em tudo. 

218 458 888 

Custo de chamada para 
a rede fixa nacional 
Triagem clínica: atendimento 
por enfermeiros 24 horas
Assuntos administrativos: 2ª a 6ª 
feira das 8h00 às 20h00

Subsidio diário de 
Hospitalização
O Subsídio de Hospitalização 
permite fazer face a despesas 
inesperadas durante o período de 
internamento. Garante o 
pagamento no valor de 50 € dia, a 
partir do 4º dia de internamento.

Redes Médis
Os clientes têm acesso à rede 
Médis Light, mas também acesso 
a preços convencionados de 
medicina dentaria com a rede 
Médis Dental e à rede de oticas e 
rede de saúde e bem- estar 
a preços mais reduzidos. 



Seguro Médis Light Empresas 

Comparticipações (Dentro / Fora da Rede) 
Assistência Ambulatória
Serviços de Assistência
2ª Opinião
Médico Online

Coberturas Limites 
Light 
Subsídio Diário Hospitalização 
Assistência Ambulatória 

50€ dia/60 dias anuidade 

Consultas (ver detalhe) Ilimitado 
Médico Assistente Médis 
Análises (ver detalhe) 
Raio X 
Ecografias (ver detalhe) 
TAC (ver detalhe) 
Ressonância Magnética 
Fisioterapia (ver detalhe) 
Outros MCDT’s (ver detalhe) 
Médico Online Ilimitado 
Serviço de Assistência

 Médico ao domicílio Ilimitado 
Enfermagem ao domicílio 5 sessões por anuidade 
Alimentação ao domicílio 
Fisioterapia ao domicílio 
Análises Clínicas ao domicílio 

2ª Opinião 

Monofolha Seguro Médis Light Empresas 

Transporte não urgente

Ilimitado 
Ilimitado 
Ilimitado 
Ilimitado 
Ilimitado 

Ilimitado 
Ilimitado 
Ilimitado 

5 sessões por anuidade 
5 sessões por anuidade 
5 sessões por anuidade 

5 sessões por anuidade 

Ilimitado 

100% / 0%
100% / 0%
100% / 0%

100% / 0%

Copagamentos 
Consultas (ver detalhe)
Médico Assistente Médis
Análises (ver detalhe)
Raio X 

20 €
Até 4,70 €
Até 12,50 €

Até 30 €

Ecografias (ver detalhe)
TAC (ver detalhe)
Ressonância Magnética

Fisioterapia (ver detalhe)

Outros MCDT’s (ver detalhe)

Até 45 €
Até 75 €

Acesso à rede

Até 25 €

Até 170 €



Seguro Médis Light Empresas 

Ecografias: Ecografia Mamária, Ecografia Ginecológica, Ecografia obstétrica, Ecografia partes moles 
e Ecografia Renal.

Análises Clínicas:Glicose, Creatinina, Ureia, Colesterol total, Triglicerídeos, Urina II (análise sumária 
da urina), Velocidade de sedimentação.

Fisioterapia: Valor por sessão ou por ato faturado isoladamente, para corrente contínua, corrente de 
alta frequência, Ultrassom, Calor Húmido, Cinesiterapia respiratória, Massagem manual de uma 
região, Hidromassagem, Laserterapia de Hélio-néon, Crioterapia, Técnicas especiais de Cinesiterapia.

Descrição dos atos financiados 
Consultas: Consultas de cuidados primários e de especialidade (excepto psiquiatria que são a 
preços convencionados).

Agravamentos por fracionamento
Pagamento Anual 0% 

Pagamento Semestral 2% 

Pagamento Trimestral 4% 

Pagamento Mensal 6% 

Descontos de Quantidade 
2 a 10 Pessoas Seguras 5%

11 ou mais Pessoas Seguras 20%

Condições de subscrição e utilização 
Sem idade limite de adesão

Sem pré-existencias (exceto no Subsidio Diário de Hospitalização)
Sem períodos de carência 
Sem necessidade de pré-autorizações

Sem preechimento de questionario médico

Outros MCDT's (Meios Complementares de Diagnóstico): Eletrocardiograma, Audiograma, 
Timpanograma, Colposcopia, Espirometria, Eco Doppler, Colorido "Triplex Scan", Ortopantomografia e 
Mamografia.

Nota - Valores indicados representam o valor máximo a pagar por ato, análise ou sessão de fisioterapia. A 
prestação dos atos e serviços não indicados nesta tabela, será efetuada com acesso à rede a preços 
convencionados acordados com os Prestadores que fazem parte da Rede Médis Light.

Monofolha Seguro Médis Light Empresas 

TAC - Não inclui TAC complexa como Angio, Artro, Entero e Uro TAC.



Seguro Médis Light Empresas 

Monofolha Seguro Médis Light Empresas 

Monofolha Seguro Médis Dental 

Com Médis Light tem ainda a possibilidade de juntar o seguro Médis Dental. E por um preço mais 
acessível, pode ficar com um seguro muito mais completo para tratar do que é mais importante: a sua 
saúde.
Terá todas as vantagens do Médis Light e ainda os principais atos de medicina dentária por 3€

Médis Light + Médis Dental 

MÉDIS
DENTAL

MÉDIS
LIGHT

9,90
€ 9,90

€

MÉDIS LIGHT + MÉDIS DENTAL

16,9€

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

Segurador: Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A. Sede: Praça Príncipe Perfeito 2, 1990-278 
Lisboa. Matrícula / Pessoa Coletiva 503454109. CRC Porto. Capital Social 7.500.000 Euros. Registo ASF 
1129, www.asf.com.pt    

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.

http://www.medis.pt/
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