Seguro Montepio Saúde

(1)

Taxa de comparticipação

(2)

Coberturas
Base
Assistência em regime de internamento hospitalar
Pequena cirurgia em ambiente hospitalar (sublimite )

(5)

Parto normal, cesariana e interrupção involuntária da gravidez (sublimite )

(6)

Assistência em regime de ambulatório (5)
Tratamentos de fisioterapia (sublimite )

Vital

Plus

15.000 €

30.000 €

90.000 €

1.000 €

1.500 €

2.000 €

2.000 €

4.000 €

Acesso à rede

2.000 €
Acesso à rede

Consultas de psiquiatria (sublimite )

Reembolso

100%

Períodos de
(2) (3)
carência

90 dias

30%

365 dias

4.000 €

500 €

500 €

6 consultas

Medicamentos

-

-

Acesso à rede

Acesso à rede

100%

30%

90 dias

-

50%

90 dias

-

50%

90 dias

50%

90 dias

6 consultas
200 €

Próteses e ortóteses

2.000 €

Aros e Lentes oculares (2 em 2 anos)(7) (sublimite )
Lentes de contacto (sublimite )
Estomatologia
Rede de medicina dentária
Rede Global Espanha

Rede

(4)

(8)

Doenças graves em Portugal

150 €
150 €

Acesso à rede

Opcional (250 €)

Opcional (500 €)

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional (50.000 €)

Opcional (50.000 €)

Opcional (50.000 €)

P
P

Vídeoconsulta
Segunda opinião médica

P
P

-

Conforme o plano de saúde contratado
85%

85%

180 dias

-

-

-

-

-

-

P
P

(1) Valores por anuidade e Pessoa Segura.
(2) Aplicável a todos os Planos.
(3) Aplica-se ainda o período alargado de 365 dias às situações previstas na Cláusula 3º das Condições Gerais.
(4) Remanescente a cargo da Lusitania após copagamento.
(5) Fica definido um sublimite de 200 € para excisão de nevos, sinais, quistos ou verrugas, seja em regime de internamento seja em ambulatório.
(6) Válido apenas para titular e cônjuge.
(7) Considera-se como vida útil, para os Aros e Lentes Oculares, o prazo de dois anos, findo o qual estes passam a ser comparticipáveis mesmo sem que se verifique a existência de alteração da correção relativamente à prescrição anterior.
No caso das crianças até aos 16 anos, os Aros e Lentes Oculares poderão ser comparticipáveis sem que se verifique a referida alteração, desde que na prescrição médica venha explícita a necessidade de trocar de óculos em consequência
do seu crescimento.
(8) Fica garantido o acesso à Rede Dentinet da Advancecare, na área de medicina dentária, mediante a liquidação dos valores dos copagamentos definidos para os atos medicos garantidos.

Coberturas
Assistência em regime de internamento hospitalar
Pequena cirurgia em ambiente hospitalar

Copagamentos
Base

Vital

10%, min 250 € máx 500 €

Plus

10%, min 250 € máx 500 €

10%, min 250 € máx 500 €

10%

10%

10%

-

250 €

250 €

Consultas em consultório

15 € / por consulta

15 € / por consulta

Consultas de psiquiatria

15 € / por consulta

15 € / por consulta

Consultas de urgência

30 € / por consulta

30 € / por consulta

Parto normal, cesariana e interrupção involuntária da gravidez
Assistência em regime de ambulatório

Fisioterapia
Análises clínicas (por análise)

10 € / sessão

10 € / sessão

10%, min 1,50 €

10%, min 1,50 €

15% min 7,50 €

15% min 7,50 €

Ecografia

15 €

15 €

Raio X

10 €

10 €

Ressonância magnética

65 €

65 €

TAC

30 €

30 €

Restantes atos

10%

10%

Anatomia patológica

Preços convencionados

Estomatologia

Preços convencionados

Preços convencionados
+ reembolso

Preços convencionados
+ reembolso

Vídeoconsulta

2 consultas gratuitas
restantes 15 €

2 consultas gratuitas
restantes 15 €

2 consultas gratuitas
restantes 15 €

15%

15%

15%

Doenças graves em Portugal

Franquias fora da rede, a cargo da pessoa segura
Medicamentos

2,50 € (por medicamento /
embalagem)

Limites máximos reembolsáveis fora da rede (por ato médico)
Consultas
Honorários médicos

40 €
K=7€

