Critical Advantage®
Vantagens
O Que o Plano Inclui?
InterConsulta™, Segunda Opinião Médica
Especialista da Best Doctors®
O serviço InterConsulta oferece ao segurado o
acesso ao conhecimento e às recomendações de
um prestigioso especialista internacional.
O especialista é selecionado na nossa base de
dados global, que conta com 50.000 profissionais,
considerados pelos seus pares como os melhores
na sua especialidade.
Após a análise da informação médica disponível, o
especialista emitirá um relatório detalhado com a
revisão do diagnóstico, a recomendação do
tratamento mais adequado e as respostas às
perguntas do segurado.
Um membro da nossa equipa médica em Portugal,
responsável pelo seu caso, explicar-lhe- á cada
passo do processo bem como as principais
conclusões do relatório. Estará igualmente à
disposição do segurado para esclarecer as dúvidas
que possam ter surgido após uma leitura atenta do
mesmo.

Tratamentos em Centros Médicos
Internacionais

Montante Seguro
O Capital Seguro máximo coberto pela Apólice é de:
▪€1.000.000 (um milhão de euros) por Pessoa Segura e
por ano
▪ limite máximo de €2.000.000 por Pessoa Segura (dois
milhões de euros) ao longo do período de vida (desde
que a Apólice seja renovada)
Os seguintes benefícios estão incluídos com os
sublimites enunciados abaixo:
Subsídio de Medicação*
▪Despesas com medicação ocorridas em Portugal
(como continuação do tratamento iniciado no
estrangeiro) € 50,000 (cinquenta mil euros) por
segurado/ limite de vida do contrato
Subsidio diário de Hospitalização*
▪Indeminização por dia de internamento no estrangeiro
(ao abrigo da cobertura da apólice) € 100 (cem euros)
por dia de internamento, com limite máximo de €6,000
(seis mil euros) por sinistro.
*Estes sublimites fazem parte das coberturas anuais e de
limite do contrato como indicado acima por segurado.

A Best Doctors levará a cabo todos os trâmites
necessários de forma a que o segurado possa
concentrar-se apenas na sua recuperação.

Se a doença for uma das cobertas pela apólice, o
segurado poderá receber o tratamento recomendado
pelo especialista num centro hospitalar internacional.

Prémios Totais Anuais
30,10€ Idade (0 – 18)
96,75€ Idade (19 – 64)

Limites, Exclusões e Condições de
Contratação
▪Situações Clínicas Pré-existentes no prazo de 10 anos
previamente à data de início do contrato estão excluídas
▪ Período de exclusão: 180 dias.

298,85€ Idade (> 64) apenas nas renovações
de apólices
Para os Planos Familiares, o prémio total é a
soma das tarifas de família de acordo com a
idade de cada membro do agregado. Para
famílias numerosas, a partir do 4º filho menor
é oferta.

Este documentotem carácterinf ormativoe não pode considerar-se documento contratual.

▪Âmbito territorial: Cuidados de saúde em todo o
mundo exceto Portugal.
▪Limite idade contratação: 64 anos inclusive e
para filhos dependentes, até 34 anos inclusive.
▪ Limite de permanência: 85 anos inclusive.

Critical Advantage®
Vantagens

5 Razões para Contratar Critical Advantage®

1

Oferece Acesso aos
Melhores Especialistas
Internacionais

O Critical Advantage oferece ao
segurado o acesso ao conhecimento
e às recomendações de um
prestigioso especialista
internacional, que lhe dará a
segurança e a certeza no momento
da decisão acerca do tratamento da
sua doença.

2

Coberturas Médicas
Tratamentos Internacionais
Excecionais Para

O segurado pode, além disto,
receber o tratamento recomendado
num reconhecido centro hospitalar
internacional.
A apólice cobrirá, neste caso, até
1.000.000 € para despesas
médicas, de viagem e de
alojamento, para o segurado e o
seu acompanhante*.

3

A Best Doctors Levará
a Cabo Todos os Trâmites

A Best Doctors levará a cabo todos
os trâmites médicos e organizará
todos os detalhes da viagem para
que a única preocupação do
segurado seja a sua recuperação.

Sem franquias. O segurado não tem
de pagar o custo dos tratamentos,
transporte ou alojamento*.

4

5

Máxima Proteção para o
Segurado e Sua Família

As doenças cardiovasculares, as
doenças cerebrovasculares e o
cancro são a causa de 44% das
mortes em Portugal*.

Experiência e Solidez

Acesso à experiencia da Best
Doctors como fornecedor de
serviços médicos.

O Critical Advantage oferece
cobertura para:
Tratamento oncológico, By-Pass da
artéria coronária, Substituição ou
reparação da válvula cardíaca, e,
além disso, transplante de órgãos de
dador vivo/Transplante de tecidos,
e Neurocirurgia**.
* W HO (World Health Organization) 2006.
**As Condições Gerais da Apólice incluem
uma descrição detalhada das doenças e
tratamentos cobertos.

Para Quem Foi Criado o Critical Advantage®?
Para os indivíduos que desejem completar as coberturas do seu seguro médico privado, tendo acesso aos
melhores especialistas e tratamentos internacionais, com prémios muito competitivos.

Como Atuar em Caso de Doença Grave
Assim que o segurado contacta a
Best Doctors, o primeiro passo é
realizar uma InterConsulta. Isto
permitir-nos-á confirmar o diagnóstico
e, portanto, determinar se é uma das
doenças cobertas pela apólice.

Se o segurado optar por receber o
tratamento recomendado pelo
especialista no relatório da
InterConsulta, vamos identificar
vários centros médicos internacionais
ajudando-o a escolher o mais
apropriado.

Organizaremos os trâmites da
viagem para o segurado e o seu
acompanhante (voos, alojamento,
etc.) e coordenaremos e levaremos
a cabo os trâmites hospitalares para
que o segurado possa receber o
seu tratamento no centro
internacional selecionado.

Este documentotem carácterinf ormativoe não pode considerar-se documento contratual.
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