CONDIÇÕES, COBERTURAS E GARANTIAS
DO SEGURO DE SAÚDE POR REEMBOLSO
Tipo de produto
Seguro de Saúde na modalidade de reembolso, que garante a comparticipação dentro dos limites
estabelecidos contratualmente, das despesas efetuadas com atos médicos, independentemente do
prestador de cuidados de saúde escolhido. Este seguro oferece também ao Cliente um Cartão de
desconto, de acordo com o Plano contratado, para cada pessoa segura, que permitirá usufruir de
preços convencionados nas coberturas contratadas no seu seguro, numa vasta rede de prestadores.

Âmbito Territorial
Válido em Portugal e abrange igualmente a assistência médica e cirúrgica no resto do Mundo,
através da portabilidade das garantias, sem prazo limite de deslocação, sempre que as Pessoas
Seguras tenham domicílio efetivo e regular em Portugal, em conformidade com o estipulado nas
Condições Gerais, Cláusula 4ª - Portabilidade das Garantias ao Estrangeiro.

Idade de subscrição
Idade inicial mínima: 18 anos se for feita a contratação isolada.
Idade inicial máxima: 64 anos.
Não é aplicável idade limite de permanência.

Capitais a Segurar - Planos
PLANO 1 - Apólice nº13022

Limite de Responsabilidade
por pessoa / anuidade

Internamento Hospitalar
Comparticipação VICTORIA
Sublimite de litotrícia
Limite do valor "K" (*)
Franquia Anual

€ 22.500
80%
€ 1.300
€ 7.50
€ 300

Segunda Opinião Médica Internacional

Incluído

Assistências em Portugal
Ambulâncias
Informação Médica
Portabilidade das Garantias ao Estrangeiro
Cartão de Desconto - Acesso a preços convencionados nos atos
médicos garantidos na sua apólice.

Incluído
Incluído sem copagamento
Incluído sem copagamento
Incluído
Incluído, exclusivamente na rede
convencionada
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PLANO 2 - Apólice nº13021

Limite de Responsabilidade
por pessoa / anuidade

Internamento Hospitalar
Comparticipação VICTORIA
Sublimite de litotrícia
Limite do valor "K" (*)
Franquia Anual
Consultas, Tratamentos e Exames
Comparticipação VICTORIA
Franquia anual por consulta ou ato
médico Reembolso máximo por consulta
Valor mínimo por análise
Valor mínimo das taxas moderadoras
Medicamentos
Comparticipação VICTORIA
Franquia por receituário

€ 10.000
80%
€ 1.300
€ 7.50
€ 300
€ 1.250
80%
€ 45
€ 32
€ 1,50
€ 2,50
€ 150
80%
€ 2,50

Segunda Opinião Médica Internacional

Incluído

Assistências em Portugal
Consulta Domicílio (copagamento)
Ambulâncias
Informação Médica
Portabilidade das Garantias ao Estrangeiro
Cartão de Desconto - Acesso a preços convencionados nos atos
médicos garantidos na sua apólice.

PLANO 3 - Apólice nº13026

Incluído
€ 30
Incluído sem copagamento
Incluído sem copagamento
Incluído
Incluído, exclusivamente na rede
convencionada

Limite de Responsabilidade por
pessoa / anuidade

Internamento Hospitalar
Comparticipação VICTORIA
Sublimite de litotrícia
Limite do valor "K" (*)
Franquia Anual
Sub Limite Parto
Período de Carência
Consultas, Tratamentos e Exames
Comparticipação VICTORIA
Franquia anual por consulta ou ato
médico Reembolso máximo por consulta
Valor mínimo por análise
Valor mínimo das taxas moderadoras

€ 22.500
90%
€ 1.300
€ 7.50
€ 500
€ 2.500
300 dias
€ 1.250
80%
€ 50
€ 40
€ 1,50
€ 2,50

Medicamentos
Comparticipação VICTORIA
Franquia por receituário
Óculos e outras próteses
Comparticipação VICTORIA
Limite Óculos e Lentes de Contacto
Estomatologia
Comparticipação VICTORIA
Franquia anual

€ 325
80%
€4
€ 1.750
80%
€ 100
€ 375
80%
€ 50
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PLANO 3 - Apólice nº13026

Limite de Responsabilidade por
pessoa / anuidade

Segunda Opinião Médica Internacional
Assistências em Portugal
Consulta Domicílio (copagamento)
Ambulâncias
Informação Médica

Incluído
Incluído
€ 30
Incluído sem copagamento
Incluído sem copagamento

Portabilidade das Garantias ao Estrangeiro
Cartão de Desconto - Acesso a preços convencionados nos atos
médicos garantidos na sua apólice.

Incluído
Incluído, exclusivamente na rede
convencionada

(*) A versão do Código de Nomenclatura e Valores Relativos a Atos Médicos, referida em 2.4.1 das Condições Gerais é a
de 1997.
Os limites de reembolso e franquias funcionam por Pessoa Segura e por anuidade.

Funcionamento das Garantias
Internamento Hospitalar
Comparticipação das despesas médicas em caso de internamento hospitalar de duração superior a
24 horas, bem como cirurgias realizadas no hospital em regime ambulatório.
Para maior comodidade, e sempre que tiver necessidade de recorrer a um Internamento Hospitalar,
poderá solicitar à VICTORIA um termo de responsabilidade. Isto significa que não terá de suportar
a totalidade da despesa médica, mas apenas a parte contratualmente a seu cargo.
Limite dos honorários médicos
Os honorários do cirurgião, anestesista e ajudantes estão limitados aos montantes que resultam da
aplicação do valor 'K' de acordo com o Código de nomenclatura e Valores Relativos de Atos
Médicos. Este código é uma tabela oficial publicada pela Ordem dos Médicos, e que inclui todas as
intervenções cirúrgicas valorizadas em número de 'K' (tantos mais 'K' quanto maior for a
complexidade da cirurgia efetuada).
No ACP Saúde o valor 'K' tem um limite de € 7,50.
Exemplo para o Plano 1 - 80% de comparticipação
Para uma intervenção cirúrgica avaliada em 200 'K', a VICTORIA responde na percentagem
acordada sobre o valor da intervenção, com o seguinte limite:
200 'K' x € 7,50 = € 1.500 - custo máximo da intervenção. Caso o valor da intervenção fosse
superior, era sobre este montante que iria incidir a percentagem a reembolsar.
€ 1.500 x 80% = € 1.200 - valor a reembolsar, neste caso, pela VICTORIA.
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