Critical Advantage
Your health in the best hands

Ficha de Produto
Doenças e Procedimentos Médicos Cobertos
Tratamento de Cancro
O tratamento de:
1. Qualquer tumor maligno incluindo leucemia, sarcoma e linfoma (com exceção de linfoma da pele), caracterizado
pelo desenvolvimento descontrolado e propagação das células malignas e invasão dos tecidos;
2. Qualquer cancro in-situ que esteja circunscrito ao epitélio, sendo esta a respetiva origem e sem invasão do
estroma nem dos tecidos adjacentes.
3. Qualquer alteração pré-cancerosa de células que são classificadas por citologia ou por histologia como displasia
de alto grau ou displasia grave.
Cirurgia de bypass das artérias coronárias (revascularização miocárdica)
Tratamento cirúrgico por indicação de um Cardiologista para correção de estenose ou bloqueio de uma ou mais artérias
coronárias utilizando bypass grafts.
Substituição ou reparação de válvula cardíaca
Tratamento cirúrgico por indicação de um Cardiologista para substituição ou reparação de uma ou mais válvulas cardíacas.
Neurocirurgia
Qualquer intervenção cirúrgica ao cérebro, qualquer outra estrutura intracraniana, assim como a tumores benignos
localizados na espinal medula.
Transplante de órgão de dador vivo
Que implique o transplante cirúrgico através do qual a Pessoa Segura recebe um rim, segmento de fígado, lóbulo de
pulmão, porção de pâncreas de um dador vivo compatível.
Transplante de medula óssea
Transplante de medula óssea ou transplante de células da medula óssea para o segurado cuja origem provenha:

do próprio segurado (transplante autólogo da medula óssea), ou

de um dador vivo compatível (transplante alogénico da medula óssea).

Características do Produto
Serviços Best Doctors
InterConsulta™
A Best Doctors providencia uma revisão exaustiva dos documentos médicos do Segurado para confirmação de diagnóstico
e identificação do plano de tratamento mais adequado. O Segurado e o seu médico assistente têm acesso aos exames e
tecnologias mais recentes e à opinião de especialistas de renome. Esta “segunda opinião” pode reduzir potencialmente
complicações sérias resultantes de um diagnóstico incorreto e ajudar o Segurado e o seu médico assistente a determinar o
correto curso de ação. Uma vez tendo rececionado o relatório de “InterConsulta”, o Segurado pode estar confiante de que
um especialista internacional reviu o seu caso. O relatório de “ InterConsulta” proporciona ao Segurado a confiança para
tomar decisões informadas relativamente ao seu tratamento e próximos passos. A equipe médica da Best Doctors está
disponível para apoiar o Segurado em todas as etapas do processo.
A função da InterConsulta™ no Critical Advantage
O serviço InterConsulta faz parte do processo de sinistro e é utilizada pela Best Doctors e pelo ressegurador para
verificar que o sinistro é válido antes da emissão do certificado médico preliminar. Qualquer caso que seja
identificado como potencial sinistro é de imediato sinalizado para assegurar uma rápido entrega do relatório de
InterConsulta para que a pré recomendação seja emitida e o tratamento possa ser organizado o quanto antes.
FindBestCare™
FindBestCare™ é um serviço de concierge que proporciona assistência completa com a admissão no hospital, marcação de
consultas médicas e organização de viagens e alojamento. O serviço garante que todas as necessidades do Segurado são
atendidas de acordo com os benefícios do seguro Critical Advantage. A Best Doctors coordena o tratamento com os
especialistas e hospitais envolvidos. Todos os trâmites das viagens, inclusive os transfers, serão marcados em nome do
Segurado e a Best Doctors estará presente para apoiar o Segurado em todo o processo. A Best Doctors irá monitorizar
continuamente o processo de tratamento para assegurar que as prioridades médicas do Segurado são atendidas.

Âmbito Territorial
Todo o Mundo, exceto Portugal, com exceção da cobertura de subsídio de medicação cujo âmbito territorial é: Despesas
incorridas em Portugal.

Período de Exclusão
180 Dias a partir da data de início da apólice ou a partir da data de inclusão de um novo segurado.
Todas as despesas relacionadas com uma doença ou procedimento médico coberto que tenha sido diagnosticada neste
período estão excluídas durante toda a vida da apólice.

Período de Carência (Aplicar-se-á ou Período de Carência ou Período de Exclusão)
180 Dias a partir da data de início da apólice ou a partir da data de inclusão de um novo segurado. Todas as despesas
incorridas durante este período não estão cobertas pela Apólice.
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Montante Seguro
Os limites totais anuais e de tempo de vida da apólice são:

LIMITES TOTAIS ANUAIS E DE VIDA DA APÓLICE
€1,000,000 por Segurado por ano da Apólice;
€2,000,000 limite de vida da Apólice por Segurado (enquanto a apólice estiver em vigor).

Despesas Cobertas
Tratamento Médico

Viagem

Alojamento

Repatriamento

Subsídio diário de
Hospitalização








Custos de hospitalização e serviços, incluindo cirurgia.
Consultas médicas.
Análises e exames médicos. Transfusões.
Medicamentos até 30 dias após ter terminado o tratamento fora do país.
Transfers ou ambulâncias aéreas se medicamente necessário.
Tratamento do dador vivo.

Transporte em classe económica do Segurado e um acompanhante (e dador) do/para domicílio
até ao aeroporto/estação de caminhos-de-ferro, hotel e hospital.
Todos os trâmites terão de ser organizados pela Best Doctors.

Despesas de alojamento no país do tratamento para o Segurado e um acompanhante e dador,
em hotéis de 3-4 estrelas.
Todos os trâmites terão de ser organizados pela Best Doctors.

Custos de repatriamento do Segurado e dador no caso de morte fora de Portugal e
enquanto recebiam tratamento ao abrigo da cobertura da Apólice.

Subsídio diário por cada dia de hospitalização do Segurado fora de Portugal, para tratamento
aprovado e organizado ao abrigo da Apólice.

Este subsídio é de €100 por dia de Hospitalização, até ao
máximo de 60 dias por Sinistro.*

Subsídio de
Medicação em
Portugal

A Apólice cobre o reembolso de despesas de medicação incorridas pelo Segurado em Portugal,
como continuação do tratamento efetuado no estrangeiro ao abrigo desta Apólice.
Este subsídio é regularizado em base de reembolso para medicação:

recomendada pelo Médico internacional como necessária para continuidade do tratamento;

aprovada, licenciada, prescrita e disponível no país de residência;

não coberta pelo Sistema Nacional de Saúde ou por outra apólice de seguro do Segurado.

Este subsídio está limitado a €50,000 por Segurado/ limite de
vida da Apólice (enquanto a apólice estiver em vigor).*

*Estes benefícios fazem parte do Montante Seguro anual e de limite do contrato como indicado acima, por Segurado.
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Exclusões (Resumo)
Exclusões Médicas







Condições pré-existentes nos 10 anos precedentes.
Tratamentos experimentais ou medicina alternativa.
Doenças decorrentes ou na presença de SIDA.
Cancro de Pele (com a exceção de melanomas malignos).
Diagnósticos no Período de Carência/Período de Exclusão.

Despesas Excluídas



Despesas incorridas em Portugal, com a exceção da Cobertura do Subsídio
de Medicação.
Despesas incorridas durante o Período de Carência/Período de Exclusão
Despesas com serviços de internamento e cuidados de saúde domiciliários
Próteses e equipamento ortopédico (com exceção de próteses mamárias e
válvulas cardíacas artificiais).
Cuidados médicos para síndroma cerebral ou senilidade.
Despesas telefónicas.
Compra ou aluguer de cadeira de rodas, camas especiais ou quaisquer
equipamentos médicos.
Despesas de viagem e alojamento organizadas pelo Segurado ou por uma
terceira pessoa em nome do Segurado.









Subscrição e Tarifas
Subscrição
Negócio Individual

Questionário de saúde que consiste nas perguntas abaixo indicadas e que é necessário
ser preenchido por todos os candidatos.
Está atualmente ou esteve nos últimos 10 anos numa unidade hospitalar ou com médico
especialista para tratamento, seguimento, monitorização ou realização de exames de
diagnóstico de potenciais sintomas* para qualquer uma das seguintes condições: (Sim/Não)









cancro ou qualquer tipo de tumor maligno incluindo a doença de Hodgkin;
qualquer tipo de tumor ou quisto no cérebro, crânio ou medula espinal;
leucemia ou outro tipo de doença hematológica que tenha necessitado
de tratamento por um período superior a um mês (por exemplo, anemia,
linfoma, mieloma, problemas de coagulação, hemofilia ou distúrbios vasculares);
qualquer cancro pré maligno ou in-situ incluindo, mas não limitado a condições
pré- malignas de mama/ginecológicas, de bexiga ou da próstata;
qualquer tipo de doença cardíaca (por exemplo enfarte do miocárdio, angina
de peito, cardiomiopatia, distúrbios das válvulas cardíacas, sopro cardíaco ou
febre
reumática; pode responder NÃO se estiver a receber tratamento apenas
para hipertensão e/ou hipercolesterolemia);
acidente vascular cerebral ou derrame cerebral;
qualquer tipo de diabetes.

(*)Se estiver de momento a aguardar o resultado de exames de diagnóstico, deverá
aguardar pelos resultados a fim de ser capaz de responder eficazmente e com precisão às
questões.



Subscrição
Negócio de Grupo

Tarifas

Grupo definido por 25 ou mais colaboradores de acordo com as regras de subscrição.
Isenção de Questionário de Saúde para grupos com inclusão obrigatória de 25 pessoas

Tar5ifa Individual com base na idade do Segurado.
Descontos standard para grupos < 500
colaboradores Grupos > 500 colaboradores através
de cotação

Limites de Idade
Negócio Individual

Idade limite de adesão: 64 anos
Idade limite de permanência: 85
anos
Idade limite de permanência para filhos dependentes: 35, se financeiramente dependentes

Negócio de Grupo

Idade limite de adesão: 64 anos
Idade limite de permanência: 85
anos Termos a acordar com o Grupo.
Idade limite de permanência para filhos dependentes: negociável com o Grupo.
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