
O seu serviço 
Pessoal de Saúde 
agora é Médis…

medis.pt

Vantagens: 

Faz bem à Saúde.

Novidade:
Caro associado, a partir do dia 01 – Janeiro de 2020 passará a usufruir de um novo seguro de
saúde através da Médis.

Esta solução que agora disponibilizamos, encontra-se alinhada com as necessidades de
cuidados de saúde e disponibiliza um conjunto de serviços e vantagens que poderá consultar
em: medis.pt/

Rede Médis

A Médis trabalha com 
uma rede de mais 
de 13.000 médicos e 
8.000 hospitais, clínicas 
e consultórios para lhe 
dar todos os cuidados de 
que necessita.

Linha Médis

Uma equipa de 
enfermeiros disponível 
24 horas por dia, 7 dias 
por semana.

Médico Assistente  

Médico especialista, com 
mais de 10 anos de 
experiência à sua 
disposição e à distância 
de um telefonema.

Cartão virtual através da 
APP, com informação 
sobre consumos, 
entrega de despesas, 
consulta da rede por 
georreferenciação, e 
todas a funcionalidades 
do site.   

Saúde e Bem-Estar Rede de Farmácias 

Poderá  usufruir de 
descontos em vários 
serviços como terapias 
não convencionais, 
ginásios, massagens, 
óculos e muito mais.

Um conjunto de farmácias 
aderentes que 
disponibilizam serviços 
que lhe permitem 
monitorizar a sua saúde de 
forma conveniente e com 
uma abrangência nacional.  

App Médis

Site Médis

https://www.medis.pt/
https://www.medis.pt/vantagens/rede-medis/
https://www.medis.pt/vantagens/linha-medis/
https://www.medis.pt/vantagens/medico-assistente-medis/
https://www.medis.pt/vantagens/rede-de-saude-e-bem-estar/
https://www.medis.pt/rede-de-farmacias/
https://www.youtube.com/watch?v=z8S1K8CnqrA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z8S1K8CnqrA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z8S1K8CnqrA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ff6jEHmi5Sw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ff6jEHmi5Sw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ff6jEHmi5Sw&feature=youtu.be
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Faz bem à Saúde.

Informação:

A emissão dos cartões Médis irá ser processada consoante a idade do titular, deste modo
teremos:

 Sócios e agregados familiares com idade inferior aos 67 anos, a quem não será enviado o
Cartão Médis e que terão acesso ao Cartão virtual através da APP Médis.

Veja aqui,
virtual.

 Sócios e agregados familiares com idade igual ou superior aos 67 anos que vão receber na
sua morada o respetivo Cartão Médis. Contudo poderão também efetuar o registo na Site e
App e usufruir de todas as vantagens.

− Condições do Plano de Saúde (Consultar as coberturas e capitais do plano de saúde
de forma clara e simples

− Utilização (Consultar os movimentos e histórico de atos médicos)

− Guia Médis (Consulta de prestadores da Rede Médis e Rede Saúde e Bem-Estar)

− Paperless (Subsmissão de despesas através de reembolso, sem impressão nem envios
por correio)

− Consumos (Consulta do capital utilizado e disponível em cada cobertura)

− Apoio ao Cliente (Secção de perguntas frequentes onde respondemos às principais
dúvidas dos clientes com clareza e transparência).

Funcionalidades APP e Site: 

como se poderá registar no Site e na APP para obter o seu Cartão Médis.
     Manual App
           e Site
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App e Site Médis
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Site Médis
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Processo Registo cliente


21 3


O cliente entra na área 


pessoal e clica em 


“Registar”.


Regista-se no site colocando o nº do cartão. 


O número de telefone tem de estar 


atualizado. Se não estiver, pedimos 


que o cliente ligue para a Linha 


Médis.
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Site Médis
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Processo Registo cliente


É enviado pela Médis um código de 


confirmação para o nº de telefone que 


está em sistema.


O cliente deve escolher uma password 


com: comprimento >= 8 caracteres; 


letras maiúsculas e minúsculas; 


números além de letras; uso de 


carateres especiais como $+?_!|%.


Para concluir, deverá confirmar o e-


mail


4 65
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Site Médis
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No topo de qualquer página do site da 


Médis, o cliente tem a opção de fazer 


Login. 


Login


› N.º de cartão e password que escolheu 


ao fazer o registo no site.


› Depois de os inserir, é só clicar em 


“Login”. 


Recuperar password:


› Pode recuperar a password, clicando 


em “Esqueci-me da password”. 


Processo Login cliente
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App Médis


5


Processo Registo cliente


31 2


Se for preciso alterar o número, o cliente 


tem de ligar para a Linha Médis.
Na página inicial, 


clicar em “registar-se”


É-lhe enviado por SMS 


para o nº de telemóvel 


em sistema um código 


de confirmação 


Para efetuar registo, 


é necessário o nº de 


cartão Médis
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App Médis
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Processo Registo cliente


4 65 7


Insira o código de 


confirmação.
Defina uma password. 


Irá aparecer o e-mail 


associado e se não existir 


nenhum, terá de inserir. É 


possível atualizá-lo em 


qualquer momento


Processo concluído.
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App Médis
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Processo Login cliente


21 3


Para efetuar Login, insira 


o nº cartão Médis e a 


password.


Se perder a password, 


poderá recuperá-la 


clicando em “Esqueceu-


se da Password?”


É necessário inserir o nº 


cartão Médis.
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App Médis
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Processo Login cliente


321


É-lhe enviado um SMS 


com código de 


verificação.


Terá de introduzir o 


código que recebeu por 


SMS.


Terá de redefinir uma 


nova password.
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Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual


legalmente exigida.


Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.


Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744−002 


Porto Salvo.


Pessoa coletiva n.º 503 496 944, matriculada sob esse número na 


Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 


12.000.000,00.


Serviço Pessoal de Saúde 


é estar ao seu lado a 


cuidar da sua Saúde.
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