
O Cartão Unibanco Saúde é um Serviço de Saúde que lhe permite realizar vários actos médicos em prestadores de saúde privados, 
a preços reduzidos e sem limites. Inclui Consultas de Clínica Geral e de Especialidade, Exames de Diagnóstico, Cirurgias e 
Internamentos em toda a Rede Médica. A Rede Médica utilizada, conta com mais de 36.600 Prestadores e está presente em todas 
as regiões do país.

SERVIÇOS MÉDICOS INCLUÍDOS

Consultas, Exames, Cirurgias e Internamentos
Em toda a Rede Médica o Cartão Unibanco Saúde permite realizar todos os cuidados de saúde a preços reduzidos. Consultas 
nas melhores unidades de saúde privadas, até 35€*, excepto Pediatria até 40€*.
*A primeira consulta em cada anuidade no Grupo Cuf terá um custo adicional de 5€, aplicando-se nas consultas seguintes o valor de referência indicado.

Medicina Dentária
O Cartão Unibanco Saúde disponibiliza aos seus Clientes todas as Consultas e Tratamentos de Estomatologia a preços 
reduzidos. Consultas de Estomatologia por apenas 20 €.

Médico em Casa 24 horas
Garante o envio de um Médico a sua casa, por apenas 15 €, sempre que precisar, 24h/dia, 365 dias/ano.

Transporte em Ambulância
Gratuito em caso de urgência, após avaliação médica.

Rede Saúde e Bem Estar
Serviço que complementa a rede médica, permitindo ao Cliente realizar actos médicos no âmbito de Medicinas Alternativas, 
Beleza e Lazer, em cerca de 4.800 prestadores. Engloba Ópticas, Ginásios, Nutrição, Psicologia, Acupunctura, Homeopatia, 
entre outras valências.

Rede de Enfermagem
Coloca à sua disposição a prestação de cuidados de enfermagem no conforto de sua casa a preços acessíveis.

2.ª Opinião Médica
Caso pretenda obter uma 2.ª Opinião Médica para o seu diagnóstico, terá acesso aos mais credenciados médicos especialistas.

Central de Marcação de Consultas
Poderá efectuar a Marcação de todas as suas Consultas, Exames e Tratamentos através da Central de Marcação de Consultas 
– 217 818 282  (chamada para a rede fixa nacional), dias úteis das 9h00 às 19h00. Temos uma equipa sempre disposta a ajudar.

VANTAGENS

Utilização imediata 
Para todas as idades
Sem limite de utilização
Sem exclusões devido a doenças pré-existentes

QUEM SOMOS

O cartão Unibanco Saúde é exclusivo para Clientes UNICRE/Unibanco e tem como missão facilitar o acesso a cuidados de 
saúde de elevada qualidade, garantidos pela Unlimited Care, S.A..

cartão
Unibanco Saúde



A Rede Médica Future Healthcare conta com mais de 36.600 hospitais privados, clínicas e médicos em todo o país.
Para consultar o Directório Clínico, pode aceder via Internet a www.unibancoseguros.pt.

COMO UTILIZAR

Marcação de Consultas
• Consulte no Directório Clínico, a especialidade e o prestador que deseja (consulte por zona geográfica e especialidade);
• Para Marcação de Consultas, ligue dias úteis das 9h às 19h para 217 818 282 (chamada para a rede fixa nacional);
• Em 24 horas receberá por SMS ou telefone os dados relativos à marcação (data, hora e valor a pagar).
Procedimentos na Clínica
• Identifique-se junto do Prestador com o seu Cartão Unibanco Saúde;
• Após a Consulta deverá efectuar o pagamento dos Actos Médicos de acordo com os preços Saúde Prime;
• Mantenha os recibos relativos aos pagamentos efectuados durante o ano, para que possa incluir essas despesas de saúde no IRS.
Urgências e Assistência Médica no Lar
• Para solicitar a deslocação de um médico a sua casa (preço de 15 € por consulta);
• Para solicitar uma ambulância em caso de urgência;
• Para obter informações sobre farmácias, centros de saúde, hospitais, etc.

Ligue 217 818 282 (chamada para a rede fixa nacional), 24 horas por dia, 7 dias por semana - atendimento exclusivo para situações de urgência.

O QUE VAI RECEBER EM CASA

O Cartão Unibanco Saúde é personalizado para cada um dos Aderentes e dá-lhe acesso a todos os 
serviços disponibilizados pelo seu plano de saúde. Tenha o seu Cartão Unibanco Saúde sempre consigo e 
refira o Número do Cartão sempre que solicitado.

CARTÃO DE SAÚDE VIRTUAL

Proporciona-lhe, além do seu cartão físico, tem também o seu Cartão Unibanco Saúde  disponível para 
Smartphone. Ligue-nos para 217 818 282 (chamada para a rede fixa nacional) e peça o seu e da sua família.

PREÇOS

 N.º de Pessoas no agregado   1    2   3   4    5    6

 Valor Mensal por pessoa  7,00 € 6,50 € 5,00 € 4,00 € 3,25 € 2,75 €

NOTA: Os valores indicados no quadro acima, são mensais, por pessoa. O pagamento mensal, obriga ao pagamento das primeiras 3 fracções, no primeiro débito.
     

COMO ADERIR

• Através da Internet em  www.unibanco.pt/seguros;
• Por telefone: 213 501 500 (chamada para a rede fixa nacional), todos os dias úteis das 9h00 às 19h00;
• Loja: Rua General Firmino Miguel, 6B, piso -1, 1600-300 Lisboa.

21 350 15 00
(chamada para a rede fixa nacional)
 www.unibanco.pt/seguros

Ligue Rua General Firmino Miguel, 6B, piso -1
1600-300 Lisboa
Email: servicoaclientes@unicre.pt
Fax: 213 501 599

  

A Saúde Prime é uma Marca Registada da Unlimited Care - Serviços de Saúde e Assistência, S.A..

Este produto não é um Seguro.

CONSULTAS
Consultas ao Domicílio (24h/dia)
Consulta de Clínica Geral e Especialidade
Consulta de Pediatria
Consulta de Urgência
Terapia da Fala
EXAMES DE DIAGNÓSTICO
Electrocardiograma
Ecocardiograma
Audiograma
Timpanograma
Endoscopia Alta
Colonoscopia Total
Colposcopia
Espirometria
Ecografia Obstétrica
Ecografia Ginecológica

15,00 €
*até 35,00 €
*até 40,00 €

**50,00 €
20,00 €

10,00 €
60,00 €
22,00 €
22,00 €
60,00 €
110,00 €
40,00 €
20,00 €
32,00 €
30,00 €

Ecografia Mamária (2 lados)
Ecografia Renal
Ecografia Partes Moles
Mamografia - 4 incidências, 2 de cada lado
RX Tórax, pulmões e coração 1 incidência
RX Joelho - 2 incidências
Eco-Doppler Colorido "Triplex Scan"
TAC - Tomografia Axial Computorizada
Ressonância Magnética
FISIOTERAPIA
Corrente de alta frequência
Ultra-som
Laserterapia de hélio-neon
Crioterapia
Calor húmido
Massagem manual de uma região
Técnicas especiais de Cinesiterapia

30,00 €
30,00 €
35,00 €
40,00 €
10,50 €
10,00 €

100,00 €
95,00 €

200,00 €

2,70 €
2,50 €
2,70 €
1,60 €
1,50 €
2,50 €
3,60 €

ANÁLISES CLÍNICAS
Hemograma com plaquetas
Glicose
Creatinina
Ureia
Colesterol total
Triglicerídeos
Urina II (análise sumária da urina)
ESTOMATOLOGIA
Consultas de Estomatologia
Consulta de Urgência
Exodontia
Branqueamento
Aplicação tópica de fluoretos
Selamento de fissuras
Aparelhos fixos
Destartarização e polimento dentário

4,00 €
0,80 €
0,80 €
0,80 €
1,20 €

2,40 €
1,20 €

20,00 €
25,00 €

desde 20,00 €
desde 150,00 €

25,00 €
25,00 €

desde 200,00 €
desde 14,00 €

*A primeira consulta em cada anuidade no Grupo Cuf terá um custo adicional de 5€, aplicando-se nas consultas seguintes o valor de referência indicado na tabela. ** Valor de referência 
para a consulta de triagem em urgência; os restantes actos médicos serão facturados individualmente. NOTA 1: Nos Hospitais do Grupo Cuf e Unidades Lusíadas Saúde a tabela a aplicar 
poderá ser diferente. NOTA 2: Para confirmar preços de actos médicos deve contactar a Linha de Apoio a Clientes através do número 217 818 282  (chamada para a rede fixa nacional), ou 
ligar directamente para o Prestador.
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ACTOS MÉDICOS A PREÇOS SAÚDE PRIME


