
 

 

Saúde 

Saúde Vintage e Vintage Plus 

 Modalidades 

 
Coberturas 

Vintage Vintage Plus 

Hospitalização 2.500 € 5.000 € 

Assistência ambulatória 150 € 250 € 

Vacina contra a gripe 
1 por 

anuidade 

1 por 

anuidade 

Serviços de assistência (1) Incluído Incluído 

• Check-up médico 
1 por 

anuidade 

1 por 

anuidade 

• Fisioterapia ao domicílio 

5 sessões 

por 

anuidade 

10 sessões 

por 

anuidade 

• Enfermagem ao domicílio 

5 utilizações 

por 

anuidade 

10 

utilizações 

por 

anuidade 

• Limpeza e higiene pessoal ao domicílio 
5 dias por 

anuidade 

10 dias por 

anuidade 

• Serviços de alimentação ao domicílio 
5 dias por 

anuidade 

10 dias por 

anuidade 



 Modalidades 

 
Coberturas 

Vintage Vintage Plus 

• Entrega de medicamentos 

1 entrega 

por 

anuidade 

1 entrega 

por 

anuidade 

• Análises clínicas no domicílio 

1 recolha de 

análises por 

anuidade 

1 recolha de 

análises por 

anuidade 

• Transporte não urgente 

2 

transportes 

por unidade 

2 

transportes 

por unidade 

Doenças Graves (2) - 1.000.000 € 

• Estadia - 

200€/dia, 

Máx. 

4.000€/ano 

• Viagem - 

Aérea 

regular 

3.000€/ano 

2.ª opinião (3) - Incluído 

Notas: 

(1) Serviços de Assistência: 

Desde que a Pessoa Segura se encontre em situação comprovada por relatório médico, de 

dependência de terceira pessoa, o Serviço de Assistência garante os seguintes serviços até 

ao limite do capital: 

 Serviços de Limpeza e Higiene Pessoal; 

 Serviços de Alimentação no domicílio (Custo da alimentação a cargo da Pessoa 

Segura.); 

 Serviços de Fisioterapia ao domicílio (Custo dos materiais a cargo da Pessoa Segura); 

 Enfermagem ao domicílio. 

 



O Serviço de Assistência garante os seguintes serviços até ao limite fixado nas Condições 

Particulares sem necessidade de relatório médico: 

 Check-up médico; 

 Entrega de medicamentos ao domicílio; 

 Recolha de Análises Clínicas no domicílio; 

 Transporte Não Urgente de Doentes. 

(2) Acesso através da Linha MAPFRE SAÚDE e serviço prestado pela Clínica Universitária de 
Navarra 

(3) As prestações ao abrigo desta cobertura são válidas na Rede de Prestadores convencionados 
fora do território nacional. São consideradas como Doenças Graves, ao abrigo desta 
cobertura, as patologias constantes nas condições contratuais. 

Copagamentos 

Coberturas Vintage 
Vintage 

Plus 

Check-Up 

Médico 
40,00 € 40,00 € 

Médico 

Online (1) 
10,00 € 10,00 € 

 

Notas Tabela Copagamentos: 

(1) Através da App Médis o cliente tem acesso a consultas por voz ou vídeo, com médicos 
disponíveis 24 horas por dia. A consulta pode ser feita no momento ou agendada para 
o horário mais conveniente. 

Comparticipações 

Coberturas Vintage 
Vintage 

Plus 

Hospitalização 40,00 € 40,00 € 

Assistência 

Ambulatória 
10,00 € 10,00 € 

 



Períodos de Carência 

60 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

 Assistência 
Ambulatória 
 

 Hospitalização 
 Serviços de 

Assistência 

 Doenças Graves 
 Tratamento 

cirúrgico ou por 
outros métodos 
invasivos da 
hipertrofia 
benigna da 
próstata, 
patologia 
benigna do 
útero, cistocelo e 
rectocelo 

 Tratamento cirúrgico de varizes dos 
membros inferiores e da hérnia discal 

 Hemorroidectomia e outros 
tratamentos da doença hemorroidária 
e tratamento cirúrgico da fístula 
perianal 

 Tratamento de patologia articular por 
via artroscópica 

 Amigdalectomia, adenoidectomia, 
miringotomias com ou sem aplicação 
de tubos de ventilação, septoplastia, 
rinoseptoplastia e tratamento 
cirúrgico da apneia do sono 

 Excisão cirúrgica de lesões benignas da 
pele e tecido celular subcutâneo, e 
tratamentos com laser a lesões 
benignas da pele 

 
 


