Da cabeça aos pés, o novo MAPFRE SAÚDE protege-o
antes do primeiro espirro

Porquê MAPFRE?
Rede com mais de 60 lojas por todo o país
Relação qualidade/preço reconhecida por entidades externas
Sistematicamente com melhores prazos de regularização de sinistros, pelo Instituto de
Seguros de Portugal
Parceria com a Médis, Rede de Saúde nº1 em Portugal.

Porquê ter um Seguro de Saúde?
- Beneficia de rapidez na marcação de consultas ou internamentos, quando comparado com o
serviço público
- Conta com grande flexibilidade e liberdade na escolha do prestador de serviço médico
- O acesso à rede médica e hospitalar tem preços muito mais acessíveis
- Usufrui de descontos pela inclusão de elementos do agregado familiar
- Tem à sua disposição um serviço de atendimento telefónico 24 horas por dia
- Dispõe de acesso à Rede

Saiba já por quanto poderá proteger a sua família
Peça-nos uma simulação

Plano MAPFRE SAÚDE
COBERTURAS
Hospitalização

15.

50.

500.

2.

3.

2.

5.

1.
(Opcional)

Rede de 2ª Opinião (Best Doctors)

(1)

(2)

Estomatologia

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

(Opcional)

(Opcional)

1.

Clínica Universitária Navarra

COMPARTICIPAÇÕES
Dentro da Rede (após copagamento)
Fora da Rede
(6)

Clínica Universitária Navarra
Barcelona - Berlim - EUA

(4)

Ilimitado
75.000

(5)

Próteses e Ortóteses Estomatológicas

(3)

-

Barcelona - Berlim - EUA (4)
Restantes Clínicas

Doenças Graves (Best Doctors)

Internacional

Opção 3

(Opcional)

Assistência Ambulatória

Internacional

Opção 2

1.

Sublimite para Parto

Ask Best Doctors

Opção 1

-

-

Opção 1

Opção 2

Opção 3

100 %

100 %

100 %

35 %

35 %

35 %

50% na Rede Médis
50% na Rede Médis
35% fora da Rede Médis 35% fora da Rede Médis

(3)

100 %
-

-

Restantes Clínicas
Doenças Graves (Best Doctors)

SUBLIMITES
Fisioterapia
Consultas de Psiquiatria

1.000.000

80 %
60 %

(5)

-

-

100 %

Opção 1

Opção 2

Opção 3

6 individuais ou
(7)
12 de grupo

6 individuais ou
(7)
12 de grupo

(7)

6 individuais ou
(7)
12 de grupo
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Opção 1

COPAGAMENTOS

Opção 2

Opção 3

Hospitalização
Parto

250

Consultas de Cuidados de Saúde Primários

(9)

Consultas de Especialidade

(8)

250

250

15

(7)

15

15

15

(7)

15

15

10%

10%

15

15

(7)

Urgências
Domicílios

(7)

25

Análises Clínicas (por análise)

(7)

Anatomia Patológica

(7)

Raio X

(7)

(7)

Ecografias
Medicina Nuclear

10%

(7)

(7)

Tomografia Axial Computorizada

(7)

Ressonância Magnética
Estomatologia (por ato médico)

(6)

-

Outros Meios Complementares de Diagnóstico

10%

(7)

10%

10%

Cirurgias, Tratamentos e outros Atos Médicos
em Assistência Ambulatória

10%

(7)

10%

10%

Opção 1

Opção 2

Opção 3

50

-

-

-

-

1.500 /Agr. Familiar

FRANQUIAS
Assistência Ambulatória
Internacional

(7)

Restantes Clínicas

-se sobre o
diagnóstico e respetivo tratamento para a Pessoa Segura, em situação de doença grave, prevista nas condições contratuais.
(2) Ask Best Doctors: todo o conhecimento e experiência da Best Doctors, disponível no Site Médis. Esta cobertura é uma nova forma de
encontrar informação fiável a respostas concretas às dúvidas referentes à sua saúde ou da sua família, através da Biblioteca Audiovisual e dos
serviços Médico on-line, Find Best Care e Find Best Doctor
(3) A MAPFRE / Médis comparticipa integralmente todas as despesas de saúde previamente autorizadas e, em caso de internamento, garante
ainda à Pessoa Segura e Acompanhante o financiamento das despesas de alojamento e deslocação relativas a viagens de avião (classe
económica), de comboio ou de automóvel (inclui apenas despesas de combustível, portagens e estadia de uma noite na ida e outra no
regresso).
(4) Barcelona Centro Médico (Espanha); Deutsches Herzzentrum Berlim (Alemanha); Clínica Johns Hopkins (EUA).
(5) As prestações ao abrigo desta cobertura são válidas na Rede de Prestadores convencionados da Best Doctors fora do território nacional.
São consideradas como Doenças Graves, ao abrigo desta cobertura, as patologias constantes nas condições contratuais.
(6) Aplicável apenas quando subscrita a cobertura opcional de Estomatologia.
(7) Aplicável quando subscrita a cobertura opcional de Assistência Ambulatória
(8)Aplicável quando subscritas as coberturas opcionais de Assistência Ambulatória e Parto.
(9) Consultas de Cuidados Primários: Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Oftalmologia e Medicina
Dentária /Estomatologia.
Best Doctors é a marca registada pela Best Doctors, Inc, com sede em One Boston Place, 32nd Floor, Boston, Estados Unidos da América.
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Períodos de Carência
60 dias

365 dias
- Parto

Assistência Ambulatória (inclui Estomatologia)

- Tratamento cirúrgico de varizes dos membros inferiores e
da hérnia discal

90 dias

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

Hospitalização

- Tratamento de patologia articular por via artroscópica

- Doenças Graves

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

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

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

180 dias

Idade Limite de Subscrição e Permanência
Opção 1 e Opção 2

Opção 3

- A idade limite de subscrição são os 64 anos;

- A idade limite de subscrição são os 64 anos;

- A idade limite de permanência no Seguro são os 65 anos mas, se a
subscrição for feita antes dos 55 anos, não haverá limite de permanência.

- Não tem idade limite de permanência.

Prémios Mensais (por Pessoa Segura) em Euros
Opção 1

Opção 2

Base

Base +
Ambulatório

Base +
Ambulatório +
Parto

Base

Até 5 anos

9,42

20,94

20,94

23,28

De 6 a 20 anos

8,68

18,83

19,34

De 21 a 25 anos

9,09

21,49

De 26 a 30 anos

10,02

De 31 a 35 anos

Idade

Base +

Opção 3
Base

Base +
Estomatologia

29,69

41,34

50,81

22,32

30,95

39,99

50,02

26,56

29,40

38,88

48,92

59,70

23,39

44,63

49,37

59,55

67,78

81,84

11,32

25,26

46,53

50,33

60,96

73,18

88,00

De 36 a 40 anos

12,97

31,17

40,18

44,63

55,33

66,94

81,75

De 41 a 45 anos

14,69

36,62

39,07

42,73

54,39

67,22

82,69

De 46 a 50 anos

18,27

40,68

41,36

49,37

61,89

74,72

90,67

De 51 a 55 anos

27,24

50,07

50,83

59,65

72,04

86,46

106,15

De 56 a 60 anos

39,59

67,57

68,58

79,48

91,63

105,74

125,43

De 61 a 64 anos

57,15

93,89

95,29

110,29

122,06

140,18

159,88

Estomatologia
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Ao 1º recibo de prémio, acresce o custo de apólice e respetivos encargos
São aplicados descontos em função do número de pessoas do agregado familiar aderentes ao seguro:

A análise do risco por parte do Segurador pode implicar agravamento de prémio ou exclusão de
coberturas.
Podem existir campanhas com descontos associados.

Cartão MAPFRE SAÚDE
Caso o Cliente/Pessoa Segura do MAPFRE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR pretenda que o nome que
consta no cartão MAPFRE SAÚDE seja diferente do nome indicado no contrato (Questionário Individual
de Saúde), deverá preencher o campo 2. da Proposta de Seguro.
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Plano MAPFRE SAÚDE Vintage e Vintage Plus
Coberturas

Vintage

Vintage Plus

Hospitalização
Assistência Ambulatória

150

250

Assistência ao Domicílio*
- Serviços de Fisioterapia e Enfermagem

(1)

- Serviços de Limpeza e Higiene Pessoal
- Serviços de Alimentação

(2)

5 dias

10 dias

5 dias

10 dias

5 dias

- Transporte Especial para Crianças

10 dias
3 pedidos,

- Babysitter
Rede de 2ª Opinião (Best Doctors)
Doenças Graves (Best Doctors)

(3)

Incluído

(4)

Incluído

-

(*) 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)
-se sobre o
diagnóstico e respetivo tratamento em caso de determinadas doenças graves da Pessoa Segura, previstas nas condições contratuais.
(4)
As prestações ao abrigo desta cobertura são válidas apenas na Rede de Prestadores convencionados da Best Doctors fora do território
nacional. São consideradas como Doenças Graves, ao abrigo desta cobertura, as patologias constantes nas condições contratuais.
Best Doctors é a marca registada pela Best Doctors, Inc, com sede em One Boston Place, 32nd Floor, Boston, Estados Unidos da América.

Copagamentos
Hospitalização

50%*

Assistência Ambulatória

50%*

* 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)
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;

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;

Idade 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

Preçário

Vintage
Idade

Entre os 55 e os 75 anos

Mensal

Vintage Plus
Anual

Mensal

Anual

360
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Alterações e Transferências
Alterações ao produto MAPFRE SAÚDE
Na alteração, o Cliente terá de
entregar/realizar:

No antigo Seguro de Saúde realizou:
Processo de Subscrição
Completo*

Questionário Individual
de Saúde

Questionário Individual de
Saúde

Situação
1
2
3

*O Processo de Subscrição Completo passa pelas seguintes fases: Preenchimento de Proposta, Questionário Individual de Saúde e
aplicação dos períodos de carência e possíveis agravamento de prémio.

O cliente, consoante a situação, fica sujeito a:
Condições de
Aceitação
Situação 1

Mantêm-se as iniciais

Situação 2

É possível existirem,
dependentes da
informação clínica
existente

Situação 3

É possível existirem,
dependentes do novo
Questionário Individual
de Saúde

Períodos de Carência

Novas exclusões
Particulares

Novos
Agravamentos

Não

Não

Possíveis

Possíveis

Possíveis

Possíveis

Não
(para coberturas e capitais que
o cliente já possuía)

Não
(para coberturas e capitais que
o cliente já possuía)

Não
(para coberturas e capitais que
o cliente já possuía)

Transferências** Internas - Produto Médis das congéneres
Não são permitidas transferências entre canais Médis.
Se o contrato a transferir for Médis, mesmo que faça parte da carteira de outra congénere, será tratado como
uma apólice nova e não como transferência.
Exceto se nº de novas pessoas a segurar, ou o prémio do seguro forem, no mínimo, o dobro do da apólice
atual.
Exemplo: (apólice com 2 pessoas - incluir 2 ou mais novas = Apólice com 4 ou mais pessoas).
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Transferências** das congéneres - Produtos de Saúde não
Médis
Para uma transferência de um produto de Saúde (não Médis) de uma Congénere, é necessária a entrega
dos seguintes documentos, por cada pessoa segura:
Condições Particulares atualizadas da última anuidade ou documento da congénere onde conste:
Nº da Apólice,
Data de início e data fim do contrato
Pessoas Seguras
Coberturas e Capitais
Questionário Médico
Para uma transferência de um produto de uma congénere será necessária a proposta e análise da MAPFRE
antes da emissão, pelo que o Cliente poderá estar sujeito a novas regras:
Condições de
Aceitação

Períodos de Carência

Novas exclusões
Particulares

Novos Agravamentos

Possíveis

Serão aplicados às novas garantias, à
diferença de capital e à cobertura de
parto (quando aplicável)

Possíveis

Possíveis

** Para transferências, é necessário que não haja descontinuidade (a transferência ser efetuada no prazo
máximo de 15 dias úteis a contar da data de anulação da apólice na congénere) no seguro entre a data fim do
anterior e a data de inicio do novo contrato.

A informação constante deste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
As mensagens publicitárias contidas no presente documento e afetas ao presente produto são válidas até à data de publicação do documento que
expressamente as substitua ou até à data em que o produto deixe de ser comercializado
Segurador: MAPFRE - Seguros Gerais, S.A.. Sede Social: Rua Castilho 52 1250-071 Lisboa | Matrícula C.R.C Lisboa e NIPC 502 245 816 |
o Estatístico: 1145.
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 dos ramos Doença, Assistência e
Acidentes titulados por Apólices por si emitidas ou por outros seguradores sob sua autorização
Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.
Salvo. Pessoa coletiva n.º 503 496 944, matriculada sob esse
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