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Quer ter
uma saúde
de ferro?

DESCUBRA
TAMBÉM!
Lusitania

Saúde
Dentária

PARA SORRIR COM GOSTO

Se tem mais de 55 anos de idade e deixou de
beneficiar do seu seguro de saúde tradicional por
ter atingido a idade limite de permanência, o
Lusitania Saúde Sénior é a solução ideal para si!

Lusitania

Sem limite
de idade
para a sua
permanência!

Saúde
Sénior
PARA CUIDAR SEMPRE DE SI

Composto por um leque de coberturas alargado,
o Lusitania Saúde Sénior disponibiliza-lhe um
conjunto de soluções diferenciadoras, para dar
resposta aos problemas de saúde que possam
surgir inesperadamente.

LUSITANIA,
COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
Rua de S. Domingos à Lapa, 35
1249-130 Lisboa PORTUGAL
T (+351) 213 926 900
F (+351) 213 973 090
E lusitania@lusitania.pt
Nº Azul 808 222 900 (Dias úteis - das 8h30 às 19h30)
www.lusitania.pt
Capital Social €25.580.895
P. Colectiva nº 501 689 168
Matriculada na C. R. C. de Lisboa
A informação constante deste folheto não dispensa a leitura das Condições Gerais e Especiais de Apólice que
prevalecem para efeitos legais e contratuais, bem como a consulta de campanhas em vigor.

CONSIGO PELA SAÚDE

O Lusitania Saúde Sénior
é a solução certa!

Sinta-se apoiado
em todos os momentos.
O Lusitania Saúde Sénior assegura um apoio completo e
personalizado, estando consigo nas situações mais difíceis.

• acesso a actos médicos a preços convencionados
(muito inferiores aos praticados fora da Rede)

Coberturas

Sénior 1

Benefício Diário por Internamento
Hospitalar (máx. 60 dias) (1)

• acesso a hospitais e clínicas conceituadas
• liberdade de escolha do médico, dentro da
Rede de Prestadores

Opções Saúde Sénior
Sénior 2

Sénior 3

25€

50€

75€

2

4

8

Opcional

Opcional

Opcional

Acesso à Rede de Prestadores AdvanceCare

2ª OPINIÃO MÉDICA
Para confirmar o diagnóstico de uma doença grave, poderá contactar o Serviço de Assistência
ao Cliente. Será realizado um questionário e organizado o processo clínico, a fim de ser
elaborado o parecer médico por um dos melhores médicos especialistas a nível mundial.

• aceitação e utilização imediatas

Coberturas que respondem às
suas necessidades.

Consultas na Rede ou Domicílio (2)
Com custo reduzido ao valor do co-pagamento de 15 €

Estomatologia

(3)

Próteses e Ortóteses

LINHA DE EMERGÊNCIA

(3)

2ª Opinião Médica
• Envio de Médico ao Domicílio
• Aconselhamento Médico
• Transporte em Ambulância

Rede Bem-Estar
Linha de Emergência
Assistência Domiciliária Sénior

ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA

Check-Up Bianual (4)

Numa situação de emergência, doença ou acidente, beneficia de imediato de:
• Envio de medicamentos e de profissional de enfermagem ao domicílio
• Despesas de governanta
• Marcação de Consulta e Exames
• Informações sobre farmácias de serviço, hospitais, clínicas, centros de saúde
ou de primeiros socorros e médicos
• Aluguer de Acessórios Hospitalares
• Guarda de animais domésticos (cães e gatos)

Saúde sem limites!
• sem formalidades médicas para adesão
• sem limite de idade de permanência
• sem limites de utilização

O Lusitania Saúde Sénior
contribui para o seu bem-estar.
OPÇÃO DE CHECK-UP BIANUAL
Para prevenir riscos maiores para a sua saúde.

DESCONTOS ESPECIAIS NA REDE BEM-ESTAR

Em serviços ou especialidades normalmente,
não comparticipados pelos seguros de saúde:

CONSIGO PELA SAÚDE

Acupunctura
Estética
Ginásios/Health Clubs
Higiene Oral
Homeopatia
Nutrição

Ópticas
Osteopatia
Parafarmácias
Podologia
Psicologia
Quiroprática

Shiatsu
SPA
Talassoterapia
Termas

(1) Período de carência de 90 dias; Franquia de 5 dias.
(2) Consultas a preços convencionados.
(3) Preços convencionados ou Descontos na Rede de Prestadores AdvanceCare.
(4) Período de carência de 360 dias.

Além do mais, o Lusitania Saúde Sénior está consigo
24 horas por dia através do Serviço de Assistência
ao Cliente.

Saúde também ao nível fiscal.
O Lusitania Saúde Sénior permite deduzir no seu IRS até
30% do prémio anual pago, conforme legislação em vigor.

Agora, já não há razões
para não cuidar da saúde!
FAÇA JÁ A SUA SIMULAÇÃO!
Contacte o seu Mediador, um dos nossos Balcões ou a
Linha Azul 808 222 900 (Dias úteis - das 8h30 às 19h30).

