CUIDAR
VANTAGENS
Consultas com o seu Médico de Família - gratuitas e ilimitadas
Monitorização e seguimento do estado de saúde
Sem período de carência
Sem limite de idade
Sem exclusões de doenças pré-existentes

RESUMO DO PRODUTO

CONCEITO
EQUIPA DEDICADA À GESTÃO DA SUA
SAÚDE (MÉDICO E ENFERMEIRO)
PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO
DA DOENÇA
HORÁRIOS ALARGADOS
SEM LIMITES DE UTILIZAÇÃO
REDE DE CLÍNICAS EM EXPANSÃO

BENEFÍCIOS PARA O MEMBRO

FINALIDADE

Mensalidade

10€/mês

Promoção da Saúde ao longo da vida, minimizando o impacto de
doenças atuais e futuras. Acompanhamento por Médico de Família
(Medicina Geral e Familiar) e Enfermeiro.

Equipa Gestora da Saúde
(Médico de Família e Enfermeiro)

Incluída

CONVENIÊNCIA

Medicina Geral e Familiar
Urgência
Enfermagem

Grátis e
ilimitada

Atendimento nas Clínicas miMed, 7 dias por semana, das 8h às
22h (por favor consulte os horários específicos da sua Clínica em
mimed.pt).

Consultas Bem-Estar
(Nutrição, Podologia e Psicologia)

Desde
30€

ADESÃO

Especialidades Médicas

Desde
35€

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

Análises Clínicas

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

Medicina Dentária

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

Higiene Oral

O contrato é anual e automaticamente renovado pelo mesmo
período, caso não haja indicação em contrário pelo cliente nos 15
dias anteriores.

Consulta de Avaliação +
Rx Panorâmico (1 vez ao ano)

Poderá incluir novos produtos ou novos beneficiários, em data
posterior à adesão, sendo o prazo do contrato anual atualizado
para o dia e mês da alteração.

Médico ao Domicílio

Descontos
a partir de
20%
20% de
desconto
28€
Gratuito
Gratuito e
ilimitado
(+1€/mês)

CUIDAR+
VANTAGENS

CONCEITO

Consultas com o seu Médico de Família - gratuitas e ilimitadas
Consultas ao Domicílio

EQUIPA DEDICADA À GESTÃO DA SUA
SAÚDE (MÉDICO E ENFERMEIRO)

Monitorização e seguimento do estado de saúde

PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO
DA DOENÇA

Sem período de carência

HORÁRIOS ALARGADOS

Sem limite de idade

SEM LIMITES DE UTILIZAÇÃO
REDE DE CLÍNICAS EM EXPANSÃO

Sem exclusões de doenças pré-existentes

RESUMO DO PRODUTO

BENEFÍCIOS PARA O MEMBRO

FINALIDADE

Mensalidade

Promoção da Saúde ao longo da vida, minimizando o impacto de
doenças atuais e futuras. Acompanhamento por Médico de Família
(Medicina Geral e Familiar) e Enfermeiro.

Equipa Gestora da Saúde
(Médico de Família e Enfermeiro)

Incluída

CONVENIÊNCIA

Medicina Geral e Familiar
Urgência
Enfermagem

Grátis e
ilimitada

Atendimento nas Clínicas miMed, 7 dias por semana, das 8h às
22h (por favor consulte os horários específicos da sua Clínica em
mimed.pt).

Consultas Bem-Estar
(Nutrição, Podologia e Psicologia)

Desde
25€

ADESÃO

Especialidades Médicas

Desde
30€

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

Análises Clínicas

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

Medicina Dentária

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

Higiene Oral

O contrato é anual e automaticamente renovado pelo mesmo
período, caso não haja indicação em contrário pelo cliente nos 15
dias anteriores.

Consulta de Avaliação +
Rx Panorâmico (1 vez ao ano)

Poderá incluir novos produtos ou novos beneficiários, em data
posterior à adesão, sendo o prazo do contrato anual atualizado
para o dia e mês da alteração.

Médico ao Domicílio

13,5€/mês

Descontos
a partir de
20%
40% de
desconto
26€
Gratuito

Gratuito e
ilimitado

