
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Coberturas Exclusivas 

 O prémio mais Vantajoso do Mercado 

 Para a Vida 
 
Principais Beneficios: 

 Idade Limite de 70 anos para aderir 

 Sem limite de idade de permanência  

 Sem Franquia para Ambulatório dentro da rede Allianz  

 Apenas 10% de franquia na cobertura de Hospitalização 

 Reduzidos co-pagamentos em consultas, tratamentos e exames. 

 Subsidio Diário: 120 dias 

 Cobertura Best Doctor até 1.000.000,00€ (opção A e B) 

 Estomatologia, Medicamentos, Próteses e Ortóteses (opção A) 

 
Qual é a seguradora? 
Para subscrever este seguro, elegemos um dos maiores grupos seguradores do mundo: Allianz 

 

Rede Allianz?  
O Cartão de Seguro (Allianz Network) permite-lhe ter acesso a uma ampla rede de prestadores de serviços médicos no 

Algarve e em Portugal (com importantes hospitais privados, tais como Hospital Britânico, Hospital da Cuf, Hospital Particular 

em Alvor, e o novo em Faro, assim como o Hospital Sta. Maria em Faro, Hospital S. Gonçalo de Lagos e a Clinica LuzDoc). 

A nossa apólice exclusiva para os membros da afpop tem a particularidade de disponibilizar dois seguros num só, na medida 

que para além da rede, existe a possibilidade de reembolso das despesas médicas. Deste modo é possível escolher 

qualquer médico, clínica ou hospital em Portugal, no entanto quando utilizar médicos fora da rede Allianz deverá pagar 

antecipadamente e solicitar o reembolso à Allianz. 

 

Data de início da Cobertura/Seguro?   

 Imediatamente (desde a data início) para Acidentes Pessoais e Doença Súbita. 

 Sujeito a um período de carência de 60 dias para doenças e outras despesas médicas.  
 
Cobertura no Estrangeiro? 

A cobertura no estrangeiro é válida até 60 dias, a contar desde a saída de Portugal, para acidentes pessoais e doença 
súbita. A modalidade de pagamento é apenas por Reembolso. 
 

Processos de Sinistros? 
A Medal dispõe de um Departamento de Sinistros especialmente preparado para garantir toda a assistência e ajudá-lo em 
todo o processo de sinistro junto da Allianz. 
 
Principais Exclusões?   

 Situações de doença/acidente com origem antes da data de início do seguro; Check-Up; Medicinas alternativas 
(acupunctura; homeopatia; etc); Cirurgia plástica (excepto em caso de acidente coberto pelo seguro); Correcção de 
anomalias ou malformações congénitas; actividades desportivas organizadas; HIV ou doenças sexuais; Gravidez; 
Tratamentos psíquicos, Acidentes de trabalho e doenças profissionais; 

 Dentista; Óculos; Medicamentos; Próteses e Ortóteses. (situações cobertas na opção A); 

 Fisioterapia é apenas considerada quando apresentada com o relatório médico. 
 
 

Afim de satisfazer uma necessidade crescente entre os 
nossos clientes por serviços de saúde privados, criamos 
um seguro de saúde especial para os membros da 
AFPOP. 
 
Com o pleno conhecimento que a maioria dos Seguros de 
Saúde não são competitivos, principalmente para 
pessoas de mais idade, o seguro de saúde apresentado 
pela Medal é baseado em três conceitos: 

Seguro de Saúde  

Esta apólice foi especialmente desenhada para salvaguardar situações de emergência e 

dispendiosas como a Cirurgia, Internamento e Tratamentos de Ambulatório devido a 

Acidentes ou Doença. Neste sentido oferecemos três opções com diferentes coberturas 

e capitais para poder escolher o seguro de saúde mais adequado às suas necessidades. 

 



 

Opção A 

 
O que é Cobertura Médica Internacional Doenças Graves ? 
É uma rede internacional de Médicos que garante a cobertura médica, até 1.000.000,00 €, para as seguintes doenças 
graves: Cancro, Neurocirurgia, Cirurgia coronária arterial "bypass", Acidente Vascular Cerebral e Transplante de 
Órgãos. Todas as despesas de internamento, tratamentos, cirurgias, honorários médicos, outros serviços hospitalares, 
assim como as viagens do segurado e do seu acompanhante estarão garantidas. Após obter uma segunda opinião médica 
que confirme um dos diagnósticos acima e recomende um tratamento específico, fora de Portugal, a cobertura será 
acionada. 
 

Em que consiste Assistência em Viagem no Exterior? 
Esta apólice contempla uma cobertura de assistência em viagem que lhe garante alguns benefícios, tais como: 
 • Transporte ou repatriamento. 
 • Em caso de Hospitalização de qualquer pessoa segura e quando a sua condição não aconselhar o repatriamento ou 
regresso imediato a Portugal, a Allianz pagará as despesas de alojamento no Hotel por um membro da família ou 
companheiro, que já se encontre presente no local. 
 • Se a Hospitalização for superior a 5 dias, a Allianz, suporta o custo do bilhete de avião com partida de Portugal para um 
membro da família, bem como as despesas de alojamento até € 40 por dia, para ficar junto da pessoa segura. 
 
 E Assistência em Portugal? 
 Esta cobertura, através do serviço de assistência, tem inúmeras vantagens para a pessoa segura, nomeadamente: 
 • Envio de médico (Rede Allianz) ao domicílio, 
 • Enfermagem ao domicílio com um co-pagamento de € 2,50 por visita e € 1.000,00 de limite de capital. 
 • A Allianz Portugal, organizará e suportará os custos em situações de emergência, da deslocação em ambulância ou, se a 
urgência e a gravidade da situação o exigirem, em avião sanitário adequado para o transporte de feridos e doentes em 
Portugal. 

Coberturas 
Máximo 

Pessoa / Ano 
Rede Allianz Reembolso Franquia 

Assistência Hospitalar 
   - Internamento Hospitalar 
   - Cirurgias 

 
€100.000,00 

 

 
90% 

 
90% 

 
10% 

Assistência Médica 
    - Despesas Médicas / Consultas  

 
€3.500,00 

  
80% 

 
 

 
Consultas  
Consulta ao Domicilio 
Consulta de Emergência 

 
 

 
 
 
 
 

Co-pagamentos 
12,50€ 
20,00€ 
27,50€ 

Co-pagamentos 
80% 
N.A. 

             80% 
Máximo 60,00€ / 
Por consulta 

 

Franquia Anual  Sem Franquia Sem franquia  

-Auxiliares meios de diagnóstico 
-Assistência hospitalar externa 
-Tratamentos 

  
90% 

 
80% 

 

Estomatologia € 250,00  N.A. 80% 
€ 15,00 por 

consulta 

Medicamentos € 150,00  N.A. 80% 
€ 5,00 por 

medicamento 

Próteses e Ortóteses 
Ortóteses Oftalmológicas 

€ 2.000,00 
          € 250,00 

80% 80% 20% 

Cobertura Médica Internacional 
Doenças Graves 

€ 1.000.000,00  100%  N.A  

 
Subsídio Diário  

 
120 Dias 

  
75,00 €  / Dia 

 

 
4 Dias 

Assistência em Portugal   
   

Assistência Viagem no Estrangeiro   
   



 

Opção B 

Coberturas 
Máximo 

Pessoa / Ano 
Rede Allianz Reembolso Franquia 

Assistência Hospitalar 
   - Internamento Hospitalar/ Cirurgias 

 
€30.000,00 

 

 
90% 

 
90% 

 
10% 

Assistência Médica 
    - Despesas Médicas / Consultas  

 
€1.500,00 

  
80% 

 
 

 
Consultas  
Consulta ao Domicilio 
Consulta de Emergência 

 
 

 
 
 
 
 

Co-pagamentos 
12,50€ 
20,00€ 
27,50€ 

Co-pagamentos 
80% 
N.A. 

           80% 
Máximo 60,00€ / 
Por consulta 

 

Franquia Anual  Sem Franquia 35,00€  

-Auxiliares meios de diagnóstico 
-Assistência hospitalar externa 
-Tratamentos 

  
90% 

 
80% 

 

Opcional- Cobertura Médica 
Internacional Doenças Graves 
(Opcional) 

€ 1.000.000,00  100%  N.A 
 

Subsídio Diário  120 Dias  75,00 €  / Dia 
 

4 Dias 

Assistência em Portugal      

Assistência Viagem no Estrangeiro      

 
Opção C 

Coberturas 
Máximo 

Pessoa / Ano 
Rede Allianz Reembolso Franquia 

Assistência Hospitalar 
   - Internamento Hospitalar 
   - Cirurgias 

 
€16.000,00 

 

 
90% 

 
90% 

 
10% 

Assistência Médica 
    - Despesas Médicas / Consultas  

 
€1.500,00 

  
80% 

 
 

 
Consultas  
Consulta ao Domicilio 
Consulta de Emergência 

 
 

 
 
 
 
 

Co-pagamentos 
12,50€ 
20,00€ 
27,50€ 

Co-pagamentos 
80% 
N.A. 

           80% 
Máximo 60,00€ / 
Por consulta 

 

Franquia Anual  Sem franquia 35,00€  

-Auxiliares meios de diagnóstico 
-Assistência hospitalar externa 
-Tratamentos 

  
90% 

 
80% 

 

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 

www.medal.pt • info@medal.pt 


