
Há um serviço pessoal de 
saúde para cada um de nós.

saúde
exclusive

O Saúde Exclusive é um seguro exclusivo para membros das Ordens e 
Associações Profissionais com protocolo com a Ageas Seguros.

Um seguro com condições e vantagens exclusivas para si e para a sua 
família com opções adaptadas às suas necessidades aliado a um serviço 
de excelência e um apoio permanente e especializado.

 médico online
Serviço Pessoal de Saúde é ter um médico disponível quando e onde 
quiser. Através da app Médis tem acesso a consultas, por voz ou vídeo.

Destacamos as seguintes vantagens:

     Consultas sem qualquer custo até 31 de dezembro de 2022.
     Medicina Geral e Familiar disponível 24h por dia e Pediatria
     nos dias úteis das 16h às 21h.
     Envio de receitas médicas e exames por e-mail.

Doenças Graves
Cobertura de Doenças Graves com um capital de 1.000.000 € a partir
da opção 2, que lhe garante cuidados de saúde prestados fora de 
Portugal com acesso a especialistas e a clínicas ou hospitais de nível 
mundial, com financiamento total das despesas.

Destacamos:
 Equipa de Relações Internacionais que acompanhará o seu caso

     e que o ajudará na seleção do melhor centro internacional e exames 
     médicos a anexar.
     Seleção dos centros internacionais: com base na sua rede
     internacional de especialistas, serão selecionados os centros fora
     de Portugal que oferecerem as melhores alternativas de tratamento
     para si e para a sua família. 

razões para ter
Saúde Exclusive

Coberturas de estomatologia e próteses e ortóteses
na cobertura base com capitais elevados.
Sem idade limite de permanência se aderir até aos
55 anos nas opções 1 ou 2 e até aos 64 anos nas 
opções 3 e 4.
Reembolso até 80% das despesas com medicamen-
tos comparticipados ou não pelo SNS, desde que 
prescritos por um Médico.
Cobertura de 2.ª Opinião, na Clínica Universitária
de Navarra, disponível em qualquer opção.
Linha Médis disponível 24h para  aconselhamento 
especializado por enfermeiros.
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. 
Oferta da 1.ª consulta do Médico Assistente Médis 
especialista em Medicina Geral e Familiar ou Medicina 
Interna disponível para aconselhamento pessoal
ou por telefone.
Possibilidade de inclusão dos filhos no seu seguro
a partir do nascimento.
Até 15% de desconto por inclusão do agregado 
familiar.
Acesso ao Ecossistema Médis:
    Rede Médica e Hospitalar com mais de 8.000
    locais onde pode realizar as suas consultas, 
    exames, tratamentos ou cirurgias a preços
    convencionados Médis.
    Rede de Saúde e Bem-estar com serviços
    de oftalmologia, medicinas alternativas (osteopatia
    e acupuntura), SPAs e Health Clubs, entre outros.
    Rede de Farmácias com acesso a vantagens como 
    entrega de medicamentos em casa gratuita até 30
    de setembro de 2022, ou comparticipação direta
    na administração de vacinas e administração
    de medicamentos injetáveis.
    Rede de Estomatologia que lhe permite poupar
    na realização das suas consultas e tratamentos.
Reembolso das despesas em 72 horas, desde
que registadas no site ou App Médis.



Conheça todas as opções com diferentes níveis de proteção:

coberturas opção 1 opção 2 opção 3 opção 4

(1) Acesso através da Linha Médis e serviço prestado pela Clínica Universitária de Navarra. (2) As prestações
ao abrigo desta cobertura são válidas na Rede de Prestadores convencionados fora do território nacional.
São consideradas como Doenças Graves, ao abrigo desta cobertura, as patologias constantes nas condições
contratuais. (3) Aplicável na cobertura de Próteses e Ortóteses. (4) Aplicável na cobertura de Estomatologia.

PUB. (04/2022). Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Existem exclusões previstas na apólice.
A informação é válida até à data de alteração, substituição ou fim da comercialização do produto/serviço.
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Hospitalização
Parto
2.ª Opinião (1)

Assistência Ambulatória
Estomatologia
Próteses e Ortóteses
Doenças Graves (2)

Internacional 
    Barcelona Centro Médico (Espanha)
    Deutches Herzentrum Berlim (Alemanha)
    Clínica Jonhs Hopkins (EUA)
Restantes Clínicas
Medicamentos comp. e não comparticipados pelo SNS

Dentro da Rede (após copagamentos)
Hospitalização
Assistência Ambulatória
Estomatologia
Próteses e Ortóteses
Fora da Rede
Hospitalização
Assistência Ambulatória
Estomatologia
Próteses e Ortóteses (3)

Óculos e Lentes de Contacto
Outras Próteses e Ortóteses
Doenças Graves (2)

Internacional 
     Barcelona Centro Médico (Espanha), 
     Deutches Herzentrum Berlim (Alemanha)
     Clínica Jonhs Hopkins (EUA)
Restantes Clínicas
Medicamentos comp. e não comparticipados pelo SNS

Ortóteses Oftalmológicas (3)

Óculos e Lentes de Contacto

Assistência Ambulatória
Estomalogia
Medicamentos comp. e não comparticipados pelo SNS
Internacional — Restantes Clínicas
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comparticipações

sublimites

franquias (fora da rede)

Para mais informações sobre este e outros seguros ou 
serviços, contacte-nos através de:

Mediador Ageas Seguros

217 943 039
dias úteis, das 8h30 às 19h00 e custo de chamada
para a rede fixa nacional

www.ageas.pt


