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AdvanceCare Saúde,
à sua medida
Outros Planos para necessidades específicas:

Plano Sorriso

Para quem se preocupa com as despesas
de estomatologia e medicina dentária, inclui:
· Rede em Portugal e Espanha
· Atos médicos mais frequentes, como
consultas e alguns exames, extrações
simples ou raio X são totalmente gratuitos
· Subsídio diário de internamento
· Rede de Bem-estar

Plano +55

Para quem tem mais de 55 anos,
a opção Light garante:
· Acesso à rede médica geral,
de estomatologia e Bem-estar
· Consultas ilimitadas ao domicílio
e serviço de enfermagem
· Subsídio diário de internamento
· Ajuda domiciliária, entre outros

Desde

7€

por mês

211 520 310 / 226 055 605
Desde

12€
por mês

Na opção Valor Mais tem ainda disponível:
· Cobertura de hospitalização (5.000€)
· 6 Consultas e check-up
· Segunda opinião médica
· Assistência médica no estrangeiro

Complementar
Subsistemas

Para quem pretende um complemento
ao seu subsistema (por exemplo ADSE ou
SAD). Plano com 3 opções:
· Opção I – Hospitalização (15.000€)
· Opção II – Hospitalização (15.000€)
e Ambulatório (1.000€)
· Opção III - Hospitalização (15.000€),
Ambulatório (1.000€) e Parto (500€)

Linha clientes
707 24 07 07

Desde

3€

Informação

8h30/20h – Dias úteis

Assistência

24h - 7dias/semana
clientes@tranquilidade.pt

Para mais informações
contacte o seu agente
ou dirija-se a uma das lojas
Tranquilidade ou Açoreana

por mês

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual
e contratual legalmente exigida. Um produto Seguradoras
Unidas, S.A. com a marca AdvanceCare Saúde.
Seguradoras Unidas S.A. | Capital Social 182 000 000 €
(realizado 84 000 000 €) | Nº Único de Matrícula (CRC Lisboa)
e NIPC 500 940 231 | Sede: Av. da Liberdade, 242, 1250-149 Lisboa.

À sua
medida

AdvanceCare Saúde
faz parte de um
Sistema avançado
de cuidados médicos
e de Bem-estar

Escolha um seguro à sua medida

Desde

7€

Base

por mês

Coberturas

Rede de Bem-estar
(com mais de 3.500 serviços
disponíveis)

Rede / Fora da Rede

Médico online (por videochamada)
Acesso a prestadores de serviços
autorizados que prestam consultas
online (LCS – Linha de Cuidados
de Saúde)
Segunda Opinião Médica

Copagamento
(a cargo do Cliente)
Rede / Fora da Rede

10% / 50%

300.000€

0€ / 30%

-

-

2.000€

10% / 50%

5.000€

0€ / 30%

Opcional
8 cons.
+2 análises
+2 exames
(b)

15€ e 37,5€ / -

Fisioterapia

-

-

Estomatologia
e Medicina Dentária

-

-

Acesso
ilimitado

Valores de Tabela
Rede

Ambulatório
Consultas e urgências (a)
Análises e exames (a)

Acesso às Redes AdvanceCare
(Ibérica, Dentinet e Bem-estar)

10% / -

2.500€

15€ e 37,5€ / 50%
10% / 50%

5.000€

10€ / Opcional 250€ Valores de Tabela Rede
Dentinet / 50% (f)
(reembolso)
Acesso
ilimitado

Valores de Tabela
Rede

15€ e 37,5€ / 30%
0€ / 30%
10€ / -

(reembolso)

1.000€

Valores de Tabela Rede
Dentinet / 30% (f)

Acesso
ilimitado

Valores de Tabela
Rede

Depende do serviço

Depende do serviço

Depende do serviço

Consulta ao domicílio

15€ / -

15€ / -

15€ / -

2ª Opinião médica

0€ / -

0€ / -

0€ / -

Próteses e ortóteses

-

-

2.500€

- / 50%

Óculos e lentes (sublimite)

-

-

250€

- / 50%

Medicamentos (d)

-

-

1.000€

- / 30%

Cobertura Internacional (e)

-

-

Doenças Graves

-

-

5€

por mês

que inclui:
· Simulador de despesas médicas
· Envio de despesas online com
reembolsos em 72h
· Cartão virtual
· Teste à sua saúde

Rede / Fora da Rede

Capital

75.000€

Extra

Desde

Portal de Clientes
myAdvanceCare e App

Copagamento
(a cargo do Cliente)

Capital

10% / 50%

Assistência às Pessoas (c)

Médico, Enfermagem
e Medicamentos ao domicílio

Top

15.000€

(internamentos, cirurgias, oncologia)

Parto (sublimite)

Rede médica Ibérica
(Mais de 20.000 prestadores
em Portugal e 30.000 em Espanha,
incluindo os Hospitais Navarra
e Quirón)

Copagamento
(a cargo do Cliente)

Capital

Hospitalização (a)

Mais

Coberturas

Hospitalização (g)

150.000€

Cobertura Internacional (e)
Doenças Graves

2ª Opinião Médica
cobertura incluída

Capital

Copagamento
(a cargo do Cliente)
Rede / Fora da Rede

10% / 50%
20% / 50%

1.000.000€

0€ / 0€ / -

0€ / 30%
1.000.000€

0€ / -

Saiba como pode poupar
no preço do seu seguro de saúde
Descontos por pagamento anual ou semestral.
Descontos adicionais e crescentes quanto maior
for o número de pessoas seguras na mesma
apólice.
Descontos ao concentrar os seus seguros connosco.

cobertura opcional (se selecionada: opções Base XL ou Mais XL)

(a) A percentagem de copagamento está sujeita a valores mínimos e máximos de pagamento definidos por cobertura. (b) Nesta opção, a cobertura de Ambulatório funciona apenas dentro da Rede com um limite de 8 consultas,
2 prescrições de análises e 2 exames auxiliares de diagnóstico. (c) Inclui serviços como Enfermagem e Medicamentos ao domicílio, entre outros, com diferentes capitais. (d) Franquia por receita 3€. (e) Consultas de urgências
não incluídas na cobertura. Copagamento de 20% em rede no Extra apenas aplicável em Hospitalização. (f) Se a cobertura estiver contratada e caso utilize dentro da Rede, poderá enviar a despesa para reembolso usufruindo da
comparticipação Fora da Rede. (g) Franquia de 10.000€ que poderá ser paga por outros seguros de saúde que tenha.

