confie a sua a quem é especialista em:

REDE DE SAÚDE
Em toda a sua Rede de Hospitais, Clínicas, Centros de Tratamento e
Diagnóstico, … garante todas as consultas, exames, cirurgias e Internamentos com a tabela especial da Saúde Particular ou descontos
elevados em alguns prestadores. Sempre nas melhores unidades de
saúde privadas. Desde 20 € Clinica Geral e 30€ Especialidades Médicas.

PLANO DE SAÚDE PREVENTIVO
Assim que subscreva o seu plano de saúde, ser-lhe-á prescrito um
plano preventivo de boas práticas para a sua saúde, com
recomendações de rastreios aconselháveis para que possa precaverse de doenças …

REDE COMPLEMENTAR DE BEM-ESTAR
Descontos até 30% em Farmácias, Health Clubs, Óticas, …

Facilita o acesso a uma oferta de serviços mais completa e
simplificada.
Permite que as famílias paguem apenas o que realmente é
essencial.

• De uso imediato e sem períodos de carência, limites de idade,
doença prévia ou de utilização, exceto médico ao domicílio que
tem um período de carência de até 60 dias após a adesão.
• Flexibilidade absoluta e atendimento personalizado.
• Plano de Saúde personalizado e eficiente.
• Acesso a tabelas protocoladas, nos melhores
Profissionais de Saúde e Bem-estar.
• Mediação entre o prestador do serviço e o cliente em:
agendamento, orçamentação e faturação.

MEDICINA DENTÁRIA

Medicina dentária aos melhores preços

Oferta de uma consulta dentária de avaliação, num prestador nomeado
pela Saúde Particular. A Saúde particular, disponibiliza aindaaos seus
clientes consultas e tratamentos dentários a preços reduzidos. Consultas
de estomatologia desde 15 €, implantes e aparelhos dentários a preços
vantajosos nas melhores clínicas.

Sem complicações.

MÉDICO DE URGÊNCIA EM CASA 24 HORAS

Sem listas de espera e sem exclusões devido a doenças
pré-existentes.

Garante o envio de um médico a sua casa, por apenas 50 € ou 70€ por
consulta dependendo da zona geográfica, sempre que precisar,
24h/dia, 365 dias/ano.

SERVIÇOS DOMICILIÁRIOS

Apoio médico domiciliário.
Medicina estética com condições especiais.

Dedutível em IRS nas despesas de saúde
Apoio Médico Permanente.

Para seu conforto e ao seu dispor: assistência médica, enfermagem,
fisioterapia e cuidados continuados em condições vantajosas, …

TRANSPORTES CLÍNICOS
Permite-lhe aceder em condições especiais a transporte de
ambulância nas deslocações a consultas, tratamentos, fisioterapia…

MARCAÇÃO DE CONSULTAS, ORÇAMENTOS E APOIO À
FATURAÇÃO

A SAÚDE PARTICULAR é uma marca da empresa Saudente.
que já conta com 15 anos de presença no mercado da Saúde.
A Saúde Particular é especializada em Planos de Saúde e
Bem-Estar, que se posicionam como diferenciados,
alternativos ou complementares, ao atual contexto da Saúde.

Poderá solicitar a marcação de consultas, exames e tratamentos através da
central de marcação de consultas - 252 403 000. Temos uma equipa sempre
disposta a ajudar, quer na orçamentação de serviços quer no apoio à
faturação (máximo de duas intervenções)

Com planos inovadores e diferenciados, a Saúde Particular
destaca-se no mercado pelo melhor modelo de assistência e
promoção da Saúde, através de um sistema de benefícios
estratégicos e indispensáveis.

PROMOÇÃO DA SAÚDE

O conceito global criado pela Saúde Particular baseia-se em
servir e orientar os clientes para que conquistem o seu
Bem-Estar e a segurança na Saúde.

Participação gratuita em workshops, eventos, conferências e publicações.

N.º DE PESSOAS NO AGREGADO Individual
VALORES MENSAIS

7,99 €

Casal

Família

9,99 €

12,99 €

Nota: Em pagamentos fracionados o único meio de pagamento será o débito direto.
Na primeira mensalidade ou juntamente com a primeira anuidade, será cobrada uma taxa de emissão de cartões e gestão de cliente para acesso à rede de serviços, no valor de 30€
ou 50€ (IVA incluído à taxa Legal) por contrato consoante o pagamento seja anual ou fracionado. Esta taxa não é dedutível em IRS como despesa de saúde. Os valores pagos
decorrentes dos serviços de saúde estão isentos de IVA conforme o artigo 9º do CIVA e são dedutíveis em IRS como despesa de saúde. Esta informação não dispensa a leitura atenta
das Informações pré-Contratuais e das condições gerais e especiais. Todos os serviços médicos prestados ao beneficiário na rede de prestadores assim como pelos profissionais de
saúde enviados ao domicílio são da inteira responsabilidade dos mesmos, e a Saúde Particular é alheia a qualquer responsabilidade ou litígio decorrente da interação entre os
prestadores desses serviços e os beneficiários.
Saúde Particular reserva-se ao direito de alterar conteúdos e valores dos seus planos, assim como terminar a campanha promocional a qualquer momento.
*Até 6 pessoas.

APOIO MÉDICO BASE
Consultas de urgência no domicílio 24h/dia (valor copagamento p/ consulta)
Enfermagem ao domicílio 24h/dia (Valor dos tratamentos com tabela especial)
Aconselhamento médico 24h/dia
Plano preventivo de saúde
Check-up dentário gratuito*
Ajuda na gestão e marcação de serviços médicos
SERVIÇOS MÉDICOS - ACESSO À REDE DE SERVIÇOS
Consultas de especialidades e clínica geral
Consultas de psiquiatria e psicologia
Exames (análises, raio x, T.A.C., ressonâncias, endoscopia, etc.)
Fisioterapia
Enfermagem
OUTROS TRATAMENTOS E TERAPIAS
Cirurgias e internamentos
Terapias alternativas
Medicina estética sem limites
MEDICINA DENTÁRIA - ACESSO À REDE DE SERVIÇOS
Implantes e coroas
Aparelhos
Próteses
Branqueamentos
Tratamentos
BEM ESTAR - ACESSO À REDE DE SERVIÇOS
Farmácias e ervanárias - desconto em medicamentos e outros produtos
Óticas - desconto em óculos e lentes
Termas - desconto nos tratamentos
Descontos em hotéis
Spa's - descontos em tratamentos e massagens
Health club's e ginásios - desconto em mensalidades e inscrições
Apoio pedagógico e c. Estudo - descontos nas inscrições e mensalidades
Transportes clínicos - desconto em ambulâncias não emergentes
Medicina veterinária - desconto em tratamentos, produtos e internamentos

* Serviços sujeitos a disponibilidade e marcação prévia.

www.saudeparticular.pt
Saúde Particular, Praça Camilo Castelo Branco, nº 31, C. Comercial da Estação, Loja 32, 4700-209 BRAGA
TEL: 252 403 000
Email: geral@saudeparticular.pt

50€ - 70€
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