
Seguro Acidentes Pessoais por

Acidente ou Doença

Apoio Hospitalar+

Se há tema que nos preocupa é a   
nossa saúde e a da nossa família. O 
Seguro de Hospitalização por Acidente 
ou Doença permite que, de uma forma 
económica, tenha acesso às melhores 

coberturas em caso de hospitalização 
por acidente ou doença e, dá-lhe 
também acesso a um conjunto de 
serviços associados de saúde a preços 
muito acessíveis.

Protegemo-lo aconteça o que acontecer e 

ajudamo-lo a melhorar a sua vida.

Principais Vantagens:

✓ Protecção em caso de internamento por doença ou acidente superior a 24h completas, com 

serviços associados de saúde;

✓ Prático e económico porque tem por base um seguro de Acidentes Pessoais;

✓ Adesão imediata por telefone, sem exames médicos nem questionários de saúde;

✓ Descontos no valor do prémio de seguro de 20% para cônjuge, 32% para filhos entre os 0 e 

17 anos e 16% para filhos entre 18 e 23 anos inclusivé*;

✓ Serviços associados de saúde: garantia de desconto mínimo de 10% sobre o valor praticado 

pelo prestador.

*em relação ao plano individual. Descontos sujeitos a confirmação no momento da subscrição.

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida

Coberturas para Hospitalização por Acidente ou Doença

COBERTURA/SUBSÍDIO DIÁRIO

Internamento

Internamento em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)

Internamento por problemas oncológicos ou enfarte do miocárdio

Convalescença

PLANO 50

50,00 €

100,00 €

75,00 €

25,00 €

PLANO 40

40,00 €

80,00 €

60,00 €

20,00 €

Adira Agora sem Exames Médicos nem Questionários de Saúde
Ligue 808 786 868 (custo de chamada local)

Dias úteis das 9h às 19h / Sábado das 9h às 15h

UNICRE – Instituição Financeira de Crédito S.A., com sede na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 122 9º, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o número 47147 identificação fiscal 500292841, mediador de seguros inscrito em 04/04/2011 no registo do Instituto de Seguros de 
Portugal com a categoria de Agente de Seguros, sob o nº. 411346313/3, com autorização para ramos Vida e Não Vida, verificável em HYPERLINK 
www.asf.com.pt. A MetLife Europe d.a.c. – Sucursal em Portugal conferiu poderes necessários à UNICRE para apresentar e propor a celebração de contratos 
de seguro e autorizou o recebimento de prémios de quaisquer seguros por si mediados directamente ou através dos seus agentes. A UNICRE não assume a 
cobertura de riscos.



Apoio Hospitalar +

Exemplos para Tomador do Seguro com idade entre os 25 e os 34 anos, cônjuge entre os 25 e 34 anos e filho com idade 

entre os 0 e os 17 anos, à data da subscrição.

Os exemplos apresentados constituem meras simulações com base em critérios e pressupostos que podem sofrer 

alterações a qualquer momento, nomeadamente os referentes às condições legais e contratuais acordadas. Assim, os 

valores apresentados não constituem qualquer compromisso por parte do Segurador.

Seguro de Hospitalização por Acidente ou Doença

Contacte-nos 808 786 868
(custo de uma chamada local)

Subsídio Diário Prémio Mensal

Hospitalização

em UCI

Hospitalização por

Acidente ou Doença

Adesão

Individual
Adesão Conjunta

(Individual + Cônjuge)

Adesão Familiar
(Individual + Cônjuge + Filho)

Plano 50 100€ 50€ 18,13€ 34,33€ 44,48€

Plano 40 80€ 40€ 15,56€ 29,58€ 38,75€

Os descontos conferidos aos Clientes ao abrigo do presente Contrato serão calculados tendo por base o preço 

praticado ao público em geral e serão, no mínimo, de 10%.

Os valores de desconto, bem como os valores das tabelas convencionados podem variar de acordo com as 

condições protocoladas com o Prestador da Rede, podendo ser alteradas anualmente a 1 de Janeiro.

Serviços associados de Saúde

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Informações 24 Horas e Assistência Médica 

Telefónica Central de Marcação de Consultas
210 443 736

Consultas/Consultas Especialidades/ 

Consultas Pediatria/Urgências
30€/30€/35€/45€

Envio de Médico ao Domicílio em Caso de Urgência 15,00€/envio ilimitado

Rede Convencionada de Medicina Dentária
Consulte tabela de tratamentos em MetLife.pt

ou contacte a linha de apoio

Transporte de Urgência Orçamento e marcação pela linha de apoio

Entrega de Medicamentos ao Domicílio em Caso de 

Urgência
Orçamento e marcação pela linha de apoio

25,00€/envio até 30 utilizações por ano

Apoio Domiciliário (500€/ano) Orçamento e marcação pela linha de apoio

Rede Convencionada de Farmácias

Envio de Profissional de Enfermagem

Consulte tabela de tratamentos em MetLife.pt

ou contacte a linha de apoio

Rede Convencionada de Ópticas

Rede Convencionada de Partos

Rede Convencionada de Cirurgia Estética

2ª Opinião Médica Sem custo e com marcação pela linha de apoio 24h

Check-up Anual 75€ - Consulta e marcação pela linha de apoio

Serviços de Conforto Orçamento e marcação pela linha de apoio
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