
CUIDAR

CONDIÇÕES

Atendimento nas Clínicas miMed, 7 dias por semana, das 8h às 22h;

Acompanhamento de um Enfermeiro Gestor da Saúde nas Clínicas miMed;

Aquando da Atribuição do Médico Gestor da Saúde, os membros terão acessos ao mesmo nas clínicas miMed;

Sempre que sejam incluídos novos produtos ou novos membros beneficiários, em data posterior à adesão do 
Membro Titular, só poderão usufruir dos benefícios destes programas após respetiva boa cobrança, sendo 
o prazo do contrato atualizado em conformidade.

VANTAGENS CONCEITO

Consultas de Medicina Geral e Familiar grátis e ilimitadas

Monitorização e seguimento do estado de saúde

Sem período de carência

Sem limites de idade

Sem exclusões de doenças pré-existentes

EQUIPA DE SAÚDE DEDICADA GESTORA
DA SUA SAÚDE, SEM BARREIRAS.

OFERTA COMPLEMENTAR, COMPLETA 
E SEM LIMITE, ALI MESMO E COM 
PREÇOS REDUZIDOS.

214 077 943

RESUMO DO PRODUTO BENEFÍCIOS PARA O MEMBRO

FINALIDADE

ANUIDADE

Para que gerir a Sua Saúde seja fácil, acessível e faça parte
do seu dia-a-dia e em conjunto com uma equipa de Gestão 
da Saúde dedicada.

Anuidade é a partir de 108€.

ADESÃO

Equipa dedicada Gestora da Saúde, a quem pode recorrer 
as vezes que precisar e sem pagar mais por isso.

Acesso a preços muito competitivos numa oferta alargada – especi-
alidades médicas, bem-estar, análises clínicas e medicina dentária.

Perto de si, 7 dias por semana das 8h às 22h.

Sem barreiras, nem de idade, nem de limites de utilização, nem carência.

O contrato é anual e automaticamente renovado pelo mesmo período.

10€/mêsMensalidade

IncluídaEquipa Gestora da Saúde

Desde
30€

Desde
35€

Consultas Bem-Estar

Descontos 
a partir de 

20%
Análises Clínicas

Descontos até 
40%Medicina Dentária

Outras Especialidades

Medicina Geral e Familiar 
Urgência 
Enfermagem

Grátis e
ilimitada

Consultas ao Domicílio 
Grátis e

 ilimitadas
(+1€/mês)

cartao.saude@mimed.pt



CUIDAR+

CONDIÇÕES

Atendimento nas Clínicas miMed, 7 dias por semana, das 8h às 22h;

Acompanhamento de um Enfermeiro Gestor da Saúde nas Clínicas miMed;

Aquando da Atribuição do Médico Gestor da Saúde, os membros terão acessos ao mesmo nas clínicas miMed;

Sempre que sejam incluídos novos produtos ou novos membros beneficiários, em data posterior à adesão do 
Membro Titular, só poderão usufruir dos benefícios destes programas após respetiva boa cobrança,  sendo 
o prazo do contrato atualizado em conformidade.

RESUMO DO PRODUTO BENEFÍCIOS PARA O MEMBRO

FINALIDADE

ANUIDADE

Para que gerir a Sua Saúde seja fácil, acessível e faça parte 
do seu dia-a-dia e em conjunto com uma equipa de Gestão 
da Saúde dedicada. 

Anuidade é a partir de 144€.

ADESÃO

Equipa dedicada Gestora da Saúde, a quem pode recorrer 
as vezes que precisar e sem pagar mais por isso.

Acesso a preços muito competitivos numa oferta alargada – especi-
alidades médicas, bem-estar, análises clínicas e medicina dentária.

Perto de si, 7 dias por semana das 8h às 22h.

Sem barreiras, nem de idade, nem de limites de utilização, nem carência.

O contrato é anual e automaticamente renovado pelo mesmo período.

13,5€/mêsMensalidade

IncluídaEquipa Gestora da Saúde

Desde
25€

Desde
30€

Consultas Bem-Estar

Descontos 
a partir de 

20%
Análises Clínicas

Descontos até 
70%Medicina Dentária

Outras Especialidades

Medicina Geral e Familiar 
Urgência 
Enfermagem

Grátis e
ilimitada

Consultas ao Domicílio Grátis e
 ilimitadas

VANTAGENS CONCEITO

Consultas de Medicina Geral e Familiar grátis e ilimitadas

Consultas ao Domicílio

Monitorização e seguimento do estado de saúde

Sem período de carência

Sem limites de idade

Sem exclusões de doenças pré-existentes

EQUIPA DE SAÚDE DEDICADA GESTORA
DA SUA SAÚDE, SEM BARREIRAS.

OFERTA COMPLEMENTAR, COMPLETA 
E SEM LIMITE, ALI MESMO E COM 
PREÇOS REDUZIDOS.

cartao.saude@mimed.pt214 077 943


