A SUA SAÚDE É A NOSSA PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO
A PAS - Paulo Albuquerque Seguros e a VICTORIA Seguros criaram uma oferta de saúde especialmente a pensar
nos Associados da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e nas suas famílias.

Um seguro muito abrangente, complementar ao subsistema de saúde, gratuito
para associados (Plano A) e extensível a toda a família a um preço verdadeiramente
competitivo (Plano Complementar)!
PLANO A - GRATUITO PARA TODOS OS ASSOCIADOS ASPP/PSP

O QUE GARANTE?


Reembolso de despesas com cirurgia e hospitalização, até ao limite de € 500/anuidade.



O reembolso pode ser solicitado quando as despesas sejam efetuadas dentro da Rede SAD/
PSP/Subsistema (reembolso de 100%) ou dentro
da Rede VICTORIA (reembolso de 50%).



Garante o acesso a prestadores de estomatologia com preços convencionados, exclusivamente
na Rede VICTORIA.



Inclui ainda a garantia de 2ª Opinião Médica
Internacional, em caso de diagnóstico de doença
grave.

Nota 1: Apenas são comparticipadas as despesas pré comparticipadas
pela SAD/PSP que se enquadrem nas condições gerais e especiais da
apólice.
Nota 2: Fora da rede SAD/PSP/Subsistema, apenas serão reembolsadas
as despesas que tenham ocorrido dentro da Rede VICTORIA.

QUEM PODE ADERIR?
A adesão é automática. Ao ser associado da ASPP/PSP, está automaticamente incluído no seguro sem necessidade de qualquer exame
ou questionário médico.

QUANTO CUSTA?
O Plano A é gratuito para todos os associados ASPP/PSP.

EXISTE LIMITE DE IDADE PARA ESTE PLANO? E EXISTEM PERÍODOS DE CARÊNCIA?
A idade limite de adesão é 60 anos; não existe idade limite de permanência.
Não existem períodos de carência, ou seja, poderá começar a utilizar a sua apólice desde logo.

O AGREGADO FAMILIAR PODE SER INCLUÍDO NESTE SEGURO?
Não, apenas os associados ASPP/PSP têm acesso a este plano. No entanto, existe um Plano Complementar, este sim, extensível ao agregado familiar.

QUEM SÃO OS PRESTADORES DA REDE VICTORIA E COMO POSSO ACEDER A ESSA REDE?
O seu seguro inclui gratuitamente um Cartão de Saúde para utilização na Rede VICTORIA. Em qualquer um dos prestadores desta Rede,
basta apresentar o seu cartão para se identificar como Cliente VICTORIA. Nesta Rede encontra os principais prestadores de saúde a nível
nacional, como por exemplo: José de Mello Saúde - CUF; HPP - Lusíadas; Hospital da Boavista; Hospital Privado da Trofa, Boa Nova, Braga....e muitos mais!
Para saber se um prestador faz parte da Rede VICTORIA, poderá consultar o site www.victoria-seguros.pt ou ligar para o número de telefone que se encontra no verso do seu cartão.
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PLANO COMPLEMENTAR - EXTENSÍVEL ÀS FAMÍLIAS DOS ASSOCIADOS

O QUE GARANTE?
 Reembolso de despesas com cirurgia e hospitalização (incluindo Parto) e também Consultas, Tratamentos e Exames dentro dos limites
estabelecidos por anuidade e referidos na tabela abaixo.

 Garante o acesso a prestadores de Estomatologia com preços convencionados (Rede VICTORIA) e ainda o reembolso das despesas
efetuadas nesta especialidade, dentro das percentagens e limites por anuidade referidos na tabela abaixo.

 Garante ainda o reembolso de despesas efetuadas com a aquisição de óculos e outras ortóteses e próteses, dentro das percentagens
e limites por anuidade referidos na tabela abaixo.

 Para qualquer uma das garantias acima indicada, o reembolso pode ser solicitado quando as despesas sejam efetuadas dentro da Rede
SAD PSP/Subsistema e dentro ou fora da Rede VICTORIA—FH.

 Inclui ainda a garantia de 2ª Opinião Médica Internacional, em caso de diagnóstico de doença grave.
 Inclui gratuitamente o Cartão de Saúde para utilização na Rede VICTORIA. Em qualquer um dos prestadores desta Rede, basta
apresentar o cartão para se identificar como Cliente VICTORIA e obter descontos imediatos nos mais variados atos médicos, nas
Garantias incluídas na Apólice.

QUEM PODE ADERIR?
Todos os associados (em complemento do Plano A). Adicionalmente, poderão também incluir o seu agregado familiar, sendo que
devem todos ficar incluídos no mesmo plano. O agregado familiar deverá ser incluído na totalidade, exceto se algum dos seus
elementos possuir outro seguro de saúde cobrindo despesas de natureza idêntica.
Nos casos de nascimento ou casamento existe um período de 1 mês para comunicar à VICTORIA a nova inclusão.

QUAIS OS PERÍODOS DE CARÊNCIA?
O Associado não tem períodos de carência.
O agregado, se for incluído conjuntamente com o associado (ou no prazo máximo de 1 mês), também não se aplicam períodos de
carência. Caso a inclusão seja posterior, só pode ser efetuada da data de renovação e aplica-se um período de carência de 6 meses
para todas as garantias abrangidas pelo contrato, exceto para o Parto e para as situações descritas na cláusula 8ª das Condições Gerais,
em que o período de carência é de 12 meses.

O QUE É NECESSÁRIO PARA ADERIR?
A aceitação no Plano Complementar depende do preenchimento de uma ficha de inclusão e do respetivo questionário clínico.

EXISTE LIMITE DE IDADE NESTE PLANO?
Para os descendentes, a idade limite de adesão é 24 anos e a permanência é permitida até aos 30 anos.

PLANO COMPLEMENTAR
Garantias (1)

Com précomparticipação
pela SAD PSP

Sem précomparticipação
pela SAD PSP

90%

85% (1)

90%

85% (2)

Limite de
Reembolso por
Pessoa/Anuidade
€ 25.000,00

Internamento Hospitalar
Comparticipação

€ 2.000,00

Consultas, Tratamentos e Exames
Comparticipação
Óculos e outras ortóteses e próteses

€ 1.500,00

Aros, Lentes e Lentes de contacto

€ 150,00

Comparticipação

80%

50% (2)

Estomatologia (3)

€ 250,00

Comparticipação

80%

50% (2)

Parto

€ 1.000,00

Comparticipação

90%

2ª Opinião Médica Internacional

O associado não tem períodos de carência (1). Se o agregado for incluído conjuntamente com o associado (ou no prazo máximo de 1 mês), também não se aplicam períodos
de carência(1). Caso a inclusão seja posterior, aplica-se um período de carência de 6
meses para todas as garantias abrangidas pelo contrato, exceto para o Parto e para as
situações descritas na cláusula 8ª das Condições Gerais, em que o período de carência
é de 12 meses.
(1) Para as situações descritas na cláusula 8ª das Condições Gerais é aplicado um
período de carência alargado de 12 meses.
(2) É disponibilizada a Rede convencionada VICTORIA para as despesas ocorridas fora
do subsistema, no entanto, serão igualmente comparticipadas as despesas que
tenham ocorrido fora da Rede convencionada VICTORIA.
(3) Inclui Rede Dentária.

85% (2)

Incluído e sem custo adicional, conforme condição especial

E TUDO ISTO POR TÃO POUCO:

0-5
6-15
16-20
21-35
36-45

Prémio Total
Prémio Total Mensal
Mensal Aderente
Não Aderente
€ 5,50
€ 9,65
€ 6,73
€ 11,79
€ 9,77
€ 17,15
€ 11,61
€ 20,37
€ 12,83
€ 22,51

46-50
51-55
56-60
61-65
> 66

Prémio Total
Mensal Aderente
€ 15,28
€ 18,95
€ 26,28
€ 36,66
€ 51,94

Este prémio inclui encargos legais em vigor, que são 2,5% para o INEM e 5% de imposto de Selo.

Prémio Total Mensal
Não Aderente
€ 26,81
€ 33,24
€ 46,10
€ 64,33
€ 85,77

A leitura deste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

A idade limite de adesão é 60 anos para associados e cônjuges - não existe idade limite de permanência.
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