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1. QUADROS DE GARANTIAS, CAPITAIS E FRANQUIAS
O seguro de saúde STI/MÉDIS funciona em complementaridade com o subsistema de segurança social da ADSE,
ou com outro, no caso de membros do agregado familiar não beneficiários desta.

COBERTURAS
HOSPITALIZAÇÃO

CAPITAIS
(Euros)

COMPARTICIPAÇÃO (%)

36.000,00

90 / 95*

Intervenção cirúrgica

K máx. € 6,75

Outras Despesas Hospitalares
Assistência Hospitalar Regime Externo
Sublimite Litotrícia

1.300,00

PARTO

1.500,00

Parto Normal

95 / 100*
K máx. € 6,75

Cesariana
Interrupção Involuntária da Gravidez
AMBULATÓRIO

2.200,00

80 / 85*

Franquia anual / Pessoa Segura € 50,00
Copagamento consulta Domicílio - € 30,00 (***)
Máximo por consulta € 31,00 (****)
Fisioterapia / Tratamentos

250,00

ESTOMATOLOGIA

250,00

80 / 90*

150,00

50

300,00

80 / 90*

Franquia anual por Pessoa Segura € 50,00
MEDICAMENTOS
Medicamentos com prescrição:
 Comparticipado pelo SNS/ADSE
 Co-pagamento de 3€ por prescrição
PRÓTESES E ORTÓTESES
Franquia anual por Pessoa Segura € 40,00
Optometria / Visão (**)
Aros

75,00

Lentes

75,00

Lentes de contacto

150,00

(*) Percentagem de reembolso a aplicar após comparticipação prévia da ADSE. O mesmo funcionamento sucede com outros subsistemas
de que as Pessoas Seguras possam beneficiar
(**) Aceitam-se prescrições de optometristas
(***) Exclusivamente no âmbito do serviço de assistência em Portugal
(****) Máximo por consulta, exclusivamente para despesas que não têm comparticipação prévia da ADSE. O mesmo funcionamento sucede
com outros subsistemas de que as Pessoas Seguras possam beneficiar
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NORMAS ESPECIAIS:

Fisioterapia;
Terapia da Fala;
Ventiloterapia;
Duas consultas de cirurgia vascular por anuidade, sem necessidade de serem comprovadas
por eco-dopler;
As duas primeiras consultas de endocrinologia são comparticipadas sem que sejam pedidos
esclarecimentos clínicos;
Acesso à 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.
Acesso à REDE DE SAÚDE E BEM-ESTAR. A Médis propõe preços mais baixos em centenas de
parceiros: Ginásios, Nutricionistas, Terapias não convencionais, Check-up e muitos outros;
Serviços de enfermagem ao domicílio;
Estão seguras as deslocações ao estrangeiro até 45 dias para as situações de doença súbita ou
acidente, em regime de reembolso;
Os Sócios e respetivos membros do agregado familiar, incluídos no seguro em 31 de
dezembro de 2019, foram diretamente transferidos sem qualquer período de carência;
Uma vez que, após um período de 12 meses, contados da data de inclusão na congénere,
todas as situações de doenças manifestadas ou acidentes ocorridos em data anterior à inclusão,
incluindo as situações declaradas como pré-existentes, são desconsideradas, os Sócios e respetivos
membros do agregado familiar, incluídos no seguro a 31 de dezembro de 2019 e, portanto,
diretamente transferidos da anterior apólice, e para este efeito é considerada a data de inclusão
na congénere;
Os novos Sócios e os membros do agregado familiar, incluídos na mesma data do Sócio, não
têm período de carência, exceto para o parto;
Excecionalmente, os membros do agregado familiar incluídos até 29 de fevereiro de 2020,
também não têm qualquer período de carência;
Os membros do agregado familiar já inscritos no seguro de saúde, na data de falecimento
do Sócio, caso queiram, poderão permanecer seguros;
Os netos dos Sócios podem integrar o seguro de saúde até aos 25 anos;
Os prazos para remessa de documentos para comparticipação são de 270 dias, nos casos que
dependam de declaração da ADSE para complemento de comparticipação, e de 90 dias nos
restantes.
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2. SAÚDE E PREVENÇÃO
2.1. LINHA MÉDIS TRIAGEM CLÍNICA

A linha MÉDIS Triagem Clínica é um serviço de aconselhamento telefónico garantido por
enfermeiros especializados, disponível para as pessoas seguras e que funciona 24 horas por
dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano (ver desenvolvimento em 16.3.).
2.2. MÉDICO ASSITENTE MÉDIS

É um médico especialista em Medicina Geral e Familiar ou em Medicina Interna, com pelo
menos 10 anos de experiência profissional, que funciona como um médico pessoal,
acompanhando e aconselhando os clientes MÉDIS (ver desenvolvimento em 16.2.).
2.3. REDE DE SERVIÇOS MÉDICOS

A Rede de Serviços Médicos MÉDIS é constituída por um conjunto de prestadores de cuidados
de saúde selecionados, com acesso a tecnologia avançada e que conta com uma ampla
cobertura nacional para dar resposta às mais variadas necessidades dos clientes MÉDIS (ver
desenvolvimento em 16.4.).
2.4. REDE DE SAÚDE E BEM-ESTAR

Através da Rede de Saúde e Bem-Estar a MÉDIS disponibiliza o acesso em condições
vantajosas a serviços que poderão contribuir para a prevenção na saúde e para a adoção de
estilos de vida saudáveis (ver desenvolvimento em 16.5.).
3. PRÉMIOS
Os sócios do STI têm, sem qualquer encargo adicional, direito ao Seguro de Saúde. Os membros do agregado
familiar, inscritos voluntariamente pelos Sócios, pagam os seguintes prémios mensais, consoante a sua idade:
Descendentes + Netos até 25 anos

19,50/Mês

Cônjuge + Descendentes entre os 25 e 59 anos

20,50/Mês

Cônjuge mais de 59 anos

22,50/Mês

O prémio é pago por transferência bancária, e poderá ser pago mensal, trimestral, quadrimestral, semestral
ou anualmente, consoante a sua opção, sendo descontado a partir do dia do crédito do vencimento de cada
mês. O valor que o banco cobra por cada transferência bancária é de 0,50 € (cinquenta cêntimos), valor este
que irá acrescer ao prémio antes referido, por cada transferência bancária efetuada. Obviamente que se, por
exemplo, optar pelo pagamento trimestral só pagará 4 transferências bancárias, em vez das 12 que pagará se
optar pelo pagamento mensal
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4. PESSOAS SEGURAS
São todos os sócios do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, independentemente da idade e enquanto
permanecerem na qualidade de Sócios.

Podem ainda ser Pessoas Seguras os seguintes membros do agregado familiar, desde que o Sócio proceda à
sua inscrição:



Cônjuges ou equiparados independentemente da idade – enquanto o sócio mantiver a ligação ao STI.



Filhos a cargo, de idade inferior a 25 anos.



Filhos maiores de 25 anos.



Netos, de idade inferior a 25 anos.



As crianças nascidas (ou adotadas) durante a vigência da adesão do agregado familiar a que pertencem
poderão ser automaticamente aceites desde que a sua adesão seja pedida/efetuada por escrito até 60
dias após o nascimento (ou adoção). A data considerada para início da adesão será a data do
nascimento (ou a da adoção).



Os membros do agregado familiar de Sócio que tenha falecido, desde que estejam já incluídos no
seguro e que os membros inscritos manifestem essa vontade e seja pago o respetivo prémio. Nesta
situação deverão os referidos membros do agregado familiar manifestar, por escrito, para o STI
(geral@stimpostos.pt), essa vontade no prazo máximo de 3 meses após o falecimento do Sócio.

ESTÁ A DECORRER ATÉ 29 DE FEVEREIRO DE 2020 UMA CAMPANHA DE INSCRIÇÃO DE
MEMBROS DO AGREGADO FAMILIAR, SEM PERÍODO DE CARÊNCIA.

5. ADMISSÕES E EXCLUSÕES DO SEGURO
Serão aceites admissões e exclusões ao seguro, apenas provenientes de informação do STI.

Quaisquer pedidos de inclusão ou exclusão que sejam dirigidos à Médis, provenientes dos próprios, não serão
aceites.

As inclusões e exclusões de Sócios ou de membros do Agregado Familiar serão efetuadas a partir do dia 1 do
mês seguinte ao da receção na sede do STI dos respetivos boletins de inscrição ou, no caso das exclusões, de
comunicação escrita do Sócio a solicitar a exclusão.
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6. PERMANÊNCIA NO SEGURO
A inclusão do agregado familiar no âmbito do contrato obriga à permanência por um período mínimo de um
ano.

7. ÂMBITO DO SEGURO
O seguro garante às pessoas seguras o pagamento das despesas resultantes de acidente ou doença, ocorridos
ou manifestados durante a vigência da apólice, de acordo com as percentagens e limites máximos contratados.

8. COBERTURAS

8.1 HOSPITALIZAÇÃO E CIRURGIA

Constituem-se despesas elegíveis no âmbito da cobertura de Hospitalização as efetuadas em pagamento de
atos médicos, cirúrgicos ou diagnósticos que requeiram meios e serviços específicos imprescindíveis em
ambiente hospitalar para a sua realização, nomeadamente:


Honorários relacionados com os atos realizados em ambiente hospitalar tais como, honorários do
médico/cirurgião, anestesista, ajudante(s), instrumentista e assistência de pediatra nas situações de
processos iniciados para comparticipação em parto;



Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica associados aos atos realizados em ambiente
hospitalar;



Medicamentos quando administrados durante o período de hospitalização;



Materiais, equipamentos e produtos quando associados aos atos realizados em ambiente hospitalar;



Honorários de enfermagem relacionados com os atos realizados em ambiente hospitalar;



Instalações necessárias à realização dos atos em ambiente hospitalar (bloco operatório, sala de recobro,
quarto ou enfermaria);



Transporte de ambulância de e para o estabelecimento hospitalar, desde que o estado de saúde da pessoa
segura o justifique;



Próteses implantadas cirurgicamente;
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Os tratamentos refrativos à miopia, a astigmatismo, presbiopia e hipermetropia (cirurgia ou a laser) estão
excluídos, exceto para situações em que o equivalente esférico, por olho, é superior a 4 dioptrias;

8.2. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATÓRIA

Constituem-se despesas elegíveis no âmbito da cobertura de Ambulatório as efetuadas em pagamento de atos
médicos, cirúrgicos ou diagnósticos que não requeiram meios e serviços específicos em ambiente hospitalar
para a sua realização, mesmo que neste ocorram:


Consultas médicas (Cuidados primários e consultas de especialidade);



Honorários médicos relacionados com os atos realizados em ambiente não hospitalar;



Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica realizados em ambiente não hospitalar (Análises
clínicas, Radiografias, TAC, ecografias, Ressonâncias magnéticas, Eletrocardiogramas,
eletroencefalogramas, etc.);



Medicamentos quando relacionados com atos específicos e administrados durante a execução destes;



Materiais, equipamentos e produtos quando associados a atos específicos e utilizados durante a
execução destes;



Honorários de enfermagem relacionados com os atos realizados em ambiente não hospitalar;



Serviços de enfermagem ao domicílio;



Fisioterapia – Ficam garantidas todas as despesas médicas enviadas pelas Pessoas Seguras, em
consequência de acidente e doença comprovada por relatório médico;



Transporte de ambulância, de e para unidades de saúde, desde que o estado de saúde da pessoa
segura o justifique;



Ao abrigo desta garantia, garante-se também 5 consultas de psiquiatria por ano, nos termos e
condições das restantes consultas.



As despesas relacionadas com tratamentos de esclerose de varizes estão excluídas, exceto quando
devidamente comprovados por relatório médico, desde que não seja uma situação estética;



As despesas médicas relacionadas com a extração de lesões benignas de pele, tais como nevos, sinais,
quistos e verrugas, estão excluídos, exceto quando devidamente comprovadas por relatório médico e
desde que não seja uma situação estética;



As consultas de cirurgia vascular, exceto em situações devidamente comprovadas por Eco Doppler,
ficam incluídas até ao máximo de 2 por anuidade.



Consultas de Endocrinologia, às 2 primeiras consultas desta Especialidade Médica, são
comparticipadas pela Seguradora sem o pedido de esclarecimentos clínicos adicionais. A partir daqui
a Seguradora para comparticipar estas despesas médicas, poderá solicitar às Pessoas Seguras
esclarecimentos clínicos.

8.3. MEDICAMENTOS
Constituem-se despesas elegíveis no âmbito da cobertura de Medicamentos as efetuadas com a aquisição de
medicamentos definidos, classificados e registados segundo a legislação aplicável do Ministério da Saúde, ou
seja, é reembolsável o montante remanescente à dedução da parcela comparticipável pelo Sistema Nacional
de Saúde que incide sobre o preço final do medicamento.
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Não constituem despesas reembolsáveis as efetuadas em pagamento de:







Especialidade de venda livre;
Vacinas, exceto se prescritas por médico em virtude de se tratar de vacinas obrigatórias para
deslocação ao estrangeiro;
Antissépticos, produtos de estética, de higiene geral (incluindo bucal e dental) e artigos sanitários.
Alimentação infantil;
Produtos dietéticos, naturistas e suplementos;
Material de penso

O reembolso das despesas efetuadas fica dependente da verificação dos seguintes pressupostos:






Os medicamentos deverão ser prescritos por um médico e destinar-se ao tratamento de lesões
consequentes de doença ou acidente cuja cobertura seja contratualmente garantida;
Deverão ser enviados à seguradora, o GUIA DE TRATAMENTO DO UTENTE, e ainda o correspondente
recibo, com a menção expressa dos medicamentos fornecidos e das importâncias que, após dedução
do montante da comparticipação, se a houver, ficam a cargo da pessoa segura;
A comparticipação da seguradora é efetuada mediante a percentagem aplicável com um copagamento
de 3,00 € por prescrição;
A seguradora não procederá ao reembolso de despesas relativas às quais não possua os necessários
elementos de prova.

Até à anuidade 2019 os medicamentos cujo valor era inferior a 3,75€ não eram comparticipados. Nesta
anuidade esse limite deixou de existir, assim todos os medicamentos, independentemente do seu valor
são elegíveis e passou a haver um copagamento por prescrição de 3,00€.

8.4. ESTOMATOLOGIA
Constituem-se despesas elegíveis, no âmbito da cobertura de Estomatologia e Medicina dentária, as efetuadas
no caso de:



Consultas;



Elementos auxiliares de diagnóstico;



Tratamentos;



Próteses;



Ortóteses.



Aparelhos dentários

A presente Cobertura não garante:
a) Tratamentos efetuados com utilização de metais preciosos;
b) Implantes do foro estomatológico, incluindo todos os atos clínicos e laboratoriais necessários,
nomeadamente a fase de regeneração óssea pré-protética, a fase cirúrgica (colocação de implante
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dentário e implante dentário "per si") e fase protética (coroa sobre implante) incluindo sistema de
conexão (magnético, cimentado ou aparafusado).

8.5 PRÓTESES / ORTÓTESES
Constituem-se despesas elegíveis no âmbito da cobertura de Próteses e Ortóteses as efetuadas com a
aquisição ou aluguer, segundo prescrição médica, de próteses e ortóteses. Para este efeito consideram-se:

Próteses - Todo o instrumento clinicamente concebido e/ou recomendado que tem por finalidade a
substituição total ou parcial de um membro ou órgão.

Ortóteses (Aparelhos de correção) - Todo o instrumento clinicamente concebido e/ou recomendado que tem
por finalidade ajudar o membro ou órgão a cumprir, no todo ou em parte, a sua função.
Botas ortopédicas
Apenas será comparticipada a correção propriamente dita.
Constituem despesas reembolsáveis, nos termos e de acordo com os limites fixados nas presentes condições
as despesas efetuadas com a aquisição, ou aluguer de próteses e ortóteses, segundo prescrição médica.
Próteses e Ortóteses Oftalmológicas
São suscetíveis de comparticipação as despesas resultantes da aquisição de próteses e ortóteses
oftalmológicas, desde que prescritas por médico oftalmologista ou por optometrista.
Óculos de sol
As despesas com óculos de sol, incluindo, isoladamente ou em conjunto, armações e lentes (graduadas ou
não), não são alvo de comparticipação, mesmo que suportadas por prescrição de médico especialista.
8.6. PARTO
Constituem-se despesas elegíveis no âmbito da cobertura de Parto as efetuadas em caso de interrupção
involuntária da gravidez, parto natural ou parto por cesariana, incluindo a diária do recém-nascido enquanto
durar o internamento da parturiente.
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9. PERÍODO DE CARÊNCIA
9.1 - ACTUAIS INTEGRANTES DO SEGURO DE SAÚDE

Os sócios e os membros do agregado familiar que já integram o atual plano de seguro NÃO TÊM, obviamente,
qualquer período de carência.

9.2 – INCLUSÃO DOS MEMBROS DO AGREGADOS FAMILIAR DOS SÓCIOS ACTUAIS
Se a adesão dos membros do agregado familiar for efetuada após 29 de fevereiro de 2020, será aplicado um
período de carência de 6 meses para todas as garantias abrangidas pelo contrato, exceto parto em que o
período de carência continuará a ser de 12 meses.

9.3 - INCLUSÃO DE NOVOS SÓCIOS E DE MEMBROS DO AGREGADO FAMILIAR EM SIMULTÂNEO COM O
SÓCIO

Na inclusão de novos Sócios na apólice não serão aplicados períodos de carência, desde que a data de adesão
do Sócio ao seguro seja a data de admissão ao Sindicato, exceto na cobertura de Parto, em que o período de
carência é de 12 meses.

Na inclusão de membros do Agregado Familiar em simultâneo com o Sócio também não será aplicado nenhum
período de carência, exceto na cobertura de Parto, em que o período de carência é de 12 meses.

9.4 - REINSCRIÇÃO DE SÓCIOS, INSCRIÇÃO OU REINSCRIÇÃO DE MEMBROS DO AGREGADO FAMILIAR EM
DATA DIFERENTE DA DO SÓCIO

No caso de reinscrição do Sócio ou inscrição ou reinscrição de Membros do Agregado Familiar em data
diferente da do Sócio, será aplicado um período de carência de 6 meses para todas as garantias abrangidas
pelo contrato, exceto para:

Parto, em que o período de carência continuará a ser de 12 meses.

Nos casos de casamento, apesar de a adesão ser efetuada em data diferente da do sócio e desde que o pedido
de inclusão do cônjuge seja efetuado no prazo de 60 dias após o registo de casamento, não haverá período
de carência, exceto para a cobertura de Parto em que o período de carência é de 12 meses, sem prejuízo de a
data considerada para início da adesão ser a do casamento.

12

A aplicação dos períodos de carência estabelecidos na apólice ocorre desde a data de início da adesão de cada
Pessoa Segura, no entanto, não serão aplicados períodos de carência em situações de acidente.

9.5 – CAMPANHA DE NOVAS ADESÕES

TAMBÉM NÃO SERÁ APLICADO QUALQUER PERÍODO DE CARÊNCIA ÀS
INSCRIÇÕES DE CÔNJUGES, FILHOS E NETOS DESDE QUE ESTA SEJA
EFETUADA ATÉ 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

10. DOENÇAS MANIFESTADAS
Para as pessoas que já fazem parte da apólice as pré-existências reportam à data de início na Congénere.

Para as novas inclusões, subsiste válida a condição existente na apólice vigente na anuidade 2012/13, que
estabelece: “A exclusão das situações de doenças manifestadas ou acidentes ocorridos antes da data de
inclusão da Pessoa no seguro aplica-se por um período de 12 meses e apenas para novas inclusões de sócios
e agregados familiares, desde que sejam incluídos simultaneamente com o sócio”.

11. ÂMBITO DAS COBERTURAS
As presentes condições só têm validade para os Cuidados de Saúde prestados em Portugal Continental e
Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, exceto se o evento ocorrer por acidente ou doença súbita –
urgência – conforme comprovativo do relatório Clínico explicativo, se o mesmo ocorrer durante uma viagem
ou estadia no Estrangeiro, com duração não superior a 45 dias.

12. OUTRAS CONDIÇÕES
É sempre da livre escolha das pessoas seguras o médico, hospital ou clínica a utilizar, sem prejuízo das
recomendações da Médis.

As diferenças entre os valores reclamados pelas pessoas seguras e comparticipados pela seguradora darão
lugar a declarações individuais para efeitos de IRS.
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Igualmente, serão emitidas tais declarações relativamente aos prémios suportados pelos sócios devido à
inscrição de membros do agregado familiar.

De acordo com a legislação em vigor, para efeitos de emissão de declaração de IRS é necessária informação do
NIF de todas as Pessoas Seguras, pelo que sem esse elemento não serão emitidas declarações.

13. EXCLUSÕES
1 – Ficam sempre excluídas do presente contrato as prestações decorrentes de:
a) Doenças preexistentes ou acidentes ocorridos antes da data de inclusão no seguro;
b) Acidentes de viação, acidentes de trabalho ou doenças profissionais, bem como os acidentes e doenças
cobertas por seguros obrigatórios;
c) Doenças infetocontagiosas, quando em situação de epidemia declarada pelas autoridades de saúde;
d) Quaisquer patologias resultantes, direta ou indiretamente, da ação do Vírus da imunodeficiência humana;
e) Perturbações do foro da saúde mental, salvo expressa convenção em contrário relativa a consultas de
psiquiatria nos termos estabelecidos nas Condições particulares. Excluem-se igualmente quaisquer prestações
decorrentes de assistência de psicologia, consultas ou tratamentos de psicanálise, hipnose e terapia do sono,
assim como internamentos psiquiátricos;
f) Tratamentos relacionados com problemas do desenvolvimento físico, cognitivo ou da linguagem, bem como
de aprendizagem ou comportamentais, designadamente dislexia, défice de atenção ou hiperatividade;
g) Perturbações resultantes de intoxicação alcoólica, uso de estupefacientes ou narcóticos não prescritos por
médico, ou da utilização abusiva de medicamentos;
h) Doenças ou ferimentos em consequência da prática de quaisquer atos dolosos ou gravemente culposos da
Pessoa segura, autoinfligidos ou resultantes de atos ilícitos praticados pela Pessoa segura;
i) Qualquer método de controlo de natalidade e planeamento familiar e ainda de interrupção voluntária da
gravidez, assim como todos os atos médicos com elas relacionados;
j) Disfunções sexuais, qualquer que seja a sua causa;
k) Consultas, tratamentos e testes de infertilidade, bem como os métodos de fecundação artificial e suas
consequências;
l) Qualquer tratamento:
- E/ou intervenção cirúrgica realizada com a intenção de melhorar a aparência pessoal e/ou remover tecido
corporal são e suas consequências;
- De correção da obesidade, tratamentos de emagrecimento e afins e suas consequências;
- E cirurgias de cariz estético e/ou reconstrutivo e suas consequências, exceto se incluídas no tratamento
de doença maligna ou consequentes de acidente ocorrido durante a vigência da Apólice;
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m) Tratamentos, cirurgia e outros atos destinados à correção de anomalias, doenças ou malformações
congénitas, salvo convenção expressa em contrário nos termos estipulados nas Condições particulares no que
respeita a recém-nascidos incluídos na Apólice desde o seu nascimento;
n) Hemodiálise;
o) Transplantes de órgãos e suas implicações, salvo convenção expressa em contrário nos termos de cobertura
adicional quando especialmente contratada;
p) Tratamentos em sanatórios, termas, casas de repouso, lares para a terceira idade e outros estabelecimentos
similares, consultas e tratamentos de hidroterapia, medicina complementar, homeopatia, osteopatas e
quiropatas, ou práticas semelhantes, bem como quaisquer atos médicos ou terapêuticos que não sejam
reconhecidos pela Ordem dos Médicos portuguesa;
q) Medicamentos cuja introdução no mercado ainda não foi autorizada pela entidade competente;
r) Acidentes ocorridos e doenças contraídas em virtude de:
- Prática profissional de desportos e participação, como amador, em provas desportivas integradas em
campeonatos e respetivos treinos;
- Participação em competições desportivas e respetivos treinos com veículos, providos ou não de motor
(skate, BTT, rafting, asa-delta, parapente e ultraleve incluídos);
- Prática de ski na neve e aquático, surf, snow-board, caça submarina, mergulho com escafandro autónomo,
pugilismo, artes marciais, para-quedismo, tauromaquia, barrage/saltos em equitação, espeleologia,
canooing, escalada, rappel, alpinismo, bungee-jumping e outros desportos análogos na sua perigosidade;
- Utilização de veículos motorizados de duas rodas, três rodas ou moto 4;
- Cataclismos da natureza, atos de guerra, declarada ou não, ações de terrorismo, sabotagem, perturbações
da ordem pública e utilização de armas químicas e/ou bacteriológicas;
- Consequências da exposição a radiações.
s) Despesas realizadas com médicos que sejam cônjuges, pais, filhos ou irmãos da Pessoa segura;
t) Enfermagem privativa;
u) Procedimentos de caráter experimental, assim como todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos
cuja segurança e eficácia clínica não estejam igualmente comprovados cientificamente, de acordo com a
prática médica;
v) Cuidados continuados, entendidos como os serviços clínicos que não careçam de internamento em
instituição hospitalar, podendo e devendo ser prestados em internamento em unidade própria;
w) Despesas com serviços que não sejam clinicamente necessários, assim como assistência e tratamento
hospitalar por razões de caráter social;
x) As despesas de transporte do Segurado relacionadas com reabilitação, fisioterapia e diálise;
y) Consequências de atraso injustificado ou negligência imputáveis ao prestador de cuidados de saúde ou à
Pessoa segura no recurso a assistência médica, ou da recusa ou inobservância de tratamentos que lhe tenham
sido prescritos.
z) Despesas efetuadas por acompanhantes da Pessoa Segura exceto em caso de internamento hospitalar de
menores de 14 anos.
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2 – No âmbito da Assistência Hospitalar e Cirúrgica ficam, ainda, sempre excluídas do presente contrato, as
seguintes Cirurgias:
a) Todas e quaisquer técnicas cirúrgicas destinadas a corrigir erros de refração da visão, incluindo:
I. queratotomia radial;
II. Queratotomia fotorefractiva (queratotomia com laser excimer/lasix);
III. Queratomieleusis por laser in situ;
IV. Inserção de lentes fáquicas intraoculares.
b) Tratamento cirúrgico da roncopatia;
c) Plastias mamárias de aumento ou redução de volume e suas consequências, quaisquer que sejam as
indicações cirúrgicas ou remoção de material de prótese mamária.
d) Tratamentos e Cirurgias que constituam consequência direta de procedimentos anteriormente recusados
pelo Segurador.
3 – Salvo convenção expressa em contrário nas Condições particulares, no Certificado Individual ou ao abrigo
de Condição especial, estão igualmente excluídas as prestações decorrentes de:
a) Estomatologia e medicina dentária, exceto cirurgia em consequência de acidente abrangido por este
contrato e ocorrido durante a sua vigência;
b) Implantologia, salvo convenção em contrário disposta nas Condições particulares;
c) Medicamentos;
d) Próteses e ortóteses não cirúrgicas;
e) Parto;
f) Exames gerais de saúde (check-up);
g) Copagamentos ou Franquias resultantes de atos ou procedimentos médicos garantidos por outra Apólice
Médis em vigor para a mesma Pessoa segura, apresentados ao Segurador no regime de prestações
indemnizatórias, até ao limite do Copagamento para o mesmo ato ou procedimento médico garantido por
essa mesma Apólice.

14. SEGURO COMPLEMENTAR À ADSE
O seguro de saúde funciona em complementaridade com o subsistema de segurança social da ADSE, ou com
outro, no caso de membros do agregado familiar não beneficiários desta (por exemplo, SAMS, ADMA, ADMG,
etc.).

15. NORMAS A OBSERVAR NOS PEDIDOS DE REEMBOLSO
Os pedidos de reembolso podem ser efetuados da seguinte forma:
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UTILIZANDO A APP – Pode submeter uma despesa do início
ao fim em menos de 1 minuto. Cria uma despesa (no menu Minha Conta), tira a fotografia ou faz upload dos
documentos e submete. Não precisa de imprimir ou enviar documentos pelo correio.

UTILIZANDO O SITE MÉDIS – Clica em Nova Despesa,
preenche os campos e anexa os documentos necessários (até ao máximo de 10). Não precisa de imprimir ou enviar
documentos pelo correio.
Se pretender pode ainda enviar, os documentos para comparticipação, pelo correio, utilizando o impresso
próprio para capear as despesas, para:
STI
AV. CORONEL EDUARDO GALHARDO, Nº 22- B * 1199-018 LISBOA
FAX: 21 815 0095
E-MAIL: geral@stimpostos.pt
OU

MÉDIS - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, SA
DEPARTAMENTO REEMBOLSOS
Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10 – Piso 1
2744 002 Porto Salvo

Se efetuar o registo das despesas através do site Médis, o reembolso será efetuado em 72 horas.

15.1. CONSULTAS

Relativamente às consultas – cuidados primários e consultas de especialidade - (exceto tratando-se de
dentista: ver estomatologia) é dispensada a declaração da ADSE para efeitos de complemento de
comparticipação, devendo ser remetidas apenas as faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas onde conste
sempre a especialidade médica.

Só estão cobertas 2 consultas de cirurgia vascular por anuidade, exceto quando devidamente comprovadas
por eco doppler.
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15.2. ELEMENTOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO OU TRATAMENTOS
Para além das faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas, é indispensável juntar a declaração da ADSE
indicando o montante comparticipado, bem como a prescrição médica que esteve na sua origem.

15.3. ESTOMATOLOGIA (consultas e/ou tratamentos)
Para além das faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas, é indispensável juntar também a declaração da
ADSE, indicando o montante comparticipado, contudo, o médico, deve, no próprio documento (faturas,
faturas-recibo ou faturas simplificadas), discriminar os atos médicos praticados de forma clara; ver ponto 8.4.

15.4. MEDICAMENTOS
Uma vez que todas as pessoas seguras são beneficiárias da ADSE, de outros subsistemas ou do Serviço Nacional
de Saúde, a seguradora só comparticipará nos remanescentes não comparticipados pelo Estado.

Assim, para além de faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas da farmácia, é necessário juntar cópia da
GUIA DE TRATAMENTO DO UTENTE; ver ponto 8.3.

15.5. PRÓTESES E ORTÓTESES
No que consiste nos aros, lentes oftalmológicas e lentes de contato, é dispensável a declaração da ADSE
indicando o montante comparticipado, anexando as faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas, bem como
a prescrição médica, passada por médico da especialidade ou optometrista. O envio à posteriori da Declaração
da ADSE é indispensável, bem como prescrição de optometrista ou médica, uma vez que a ADSE tem limites
para comparticipação de aros e lentes (2 por ano).

Relativamente às próteses e a outras ortóteses não referidas no parágrafo anterior, é também necessário
juntar, para além dos documentos ali referidos, a declaração da ADSE indicando o montante comparticipado.

15.6. EM CASOS DE INTERNAMENTO SUPERIOR A 24 HORAS (COM OU SEM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA)
As faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas deverão ser sempre acompanhados de discriminação de
todas as despesas;
As faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas devem ser acompanhados de relatório médico, tão
detalhado quanto possível, a justificar o internamento e esclarecendo a natureza da intervenção ou do ato
médico;
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Antes de efetuarem as intervenções, as equipas cirúrgicas deverão ser informadas de que os reembolsos da
seguradora são efetuados de harmonia com a tabela da Ordem dos Médicos em vigor. Os honorários das
equipes médico-cirúrgicas, reembolsados no âmbito da cobertura e Hospitalização e Cirurgia, obedecerão ao
estabelecido no Código de Nomenclatura e Valor Relativo de Atos Médicos, publicado pela Ordem do Médicos.
No entanto, o limite máximo será sempre o que resulta da aplicação de um valor de k igual a 6,75 €.

15.7. MEMBROS DO AGREGADO FAMILIAR NÃO BENEFICIÁRIOS DA ADSE

Os membros do agregado familiar beneficiários de outro subsistema que comparticipe nas despesas (por
exemplo, SAMS, ADMA, ADMG, etc.) deverão remeter declaração da entidade de que são beneficiários, com
indicação do montante comparticipado, em todos os casos onde, nos pontos anteriores, se refere a
necessidade de declaração da ADSE.

Os membros do agregado familiar beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, nos casos em que este não
comparticipe nas despesas, deverão expressamente referir no pedido de reembolso que NÃO SÃO
beneficiários da ADSE, nem de nenhum subsistema que comparticipe nas despesas

15.8. CARACTERÍSTICAS GERAIS A QUE DEVEM OBEDECER AS FATURAS, FATURAS-RECIBO OU FATURAS
SIMPLIFICADAS


Nas faturas recibo emitidas por pessoas singulares (recibo verde eletrónico) deverão constar a
especialidade do médico;



Todas as faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas apresentadas devem ser passados em nome
da pessoa segura a quem foram prestados os cuidados médicos;



Não se aceitam faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas rasuradas ou dos quais não conste (ou
seja, ilegível) a respetiva data;



As faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas deverão ser legíveis e sem rasuras, sob pena da sua
devolução.

15.9. AS FOTOCÓPIAS DAS FATURAS, FATURAS-RECIBOS OU FATURAS SIMPLIFICADAS DEVEM SER
SUBSTITUÍDAS PELOS RESPECTIVOS ORIGINAIS, QUANDO:
Submetendo as despesas pela APP ou através do site é dispensado o envio através de correio, contudo, a Médis
poderá solicitar os originais ou cópia desses documentos se tal se verificar necessário.
15.10. DECLARAÇÃO DA ADSE PARA EFEITOS DE COMPLEMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO, INDICANDO O
MONTANTE COMPARTICIPADO
O seguro de doença funciona em complementaridade com o subsistema básico da ADSE, organismo de que
são beneficiários todos os sócios do STI, ou com outros subsistemas que comparticipem nas despesas, em caso
de membros do agregado familiar.
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Assim, é necessário que, sempre que remeter faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas para
comparticipação da ADSE, as faça acompanhar do pedido de declaração para efeitos de complemento de
comparticipação (neste momento a ADSE já disponibilizou no seu site – www.adse.pt – a possibilidade de
impressão da declaração para efeitos de complemento de comparticipação).

Depois da ADSE efetuar a comparticipação, pode imprimir a declaração para complemento de
comparticipação, com indicação da parte comparticipada, à qual deverá juntar as faturas, faturas-recibo ou
faturas simplificadas, previamente efetuadas, e da requisição/receita do médico (se for o caso) e submete-las
para comparticipação, pois só assim o processo estará em condições de poder ser comparticipado pela
seguradora.

Este procedimento apenas é dispensado nos honorários médicos referentes a consultas de clínica geral e
especialidades, bem como em relação a óculos (aros e lentes).

15.11. REEMBOLSO DE DESPESAS PRÉ-COMPARTICIPADAS PELA ADSE
As despesas apresentadas à MÉDIS que venham acompanhadas de um comprovativo original da précomparticipação pela ADSE, desde que se encontrem abrangidas contratualmente e exista para a cobertura
em causa plafond disponível, serão reembolsadas nos termos do fixado nas condições do seguro, sem
necessidade de apresentação de documentação clínica justificativa. Em resumo, na condição de que não
existam dúvidas quanto ao enquadramento contratual da despesa apresentada, não serão pedidos relatórios
a despesas pré-comparticipadas pela ADSE.

Naturalmente que o enquadramento contratual tem de estar sempre garantido, já que as Condições de
cobertura pela ADSE não coincidem forçosamente com as do seguro de saúde. Para saber se a despesa está
garantida pelo seguro de saúde pode ser necessário pedir relatórios e estes devem ser fornecidos.

Exemplificando: o seguro de saúde exclui as doenças congénitas, mas a ADSE não exclui. Assim sendo, perante
despesas relativas a uma doença congénita, mesmo que a ADSE comparticipe, o Seguro não comparticipará
no remanescente. Ora, para saber se as despesas estão ou não associadas a uma doença congénita, a
seguradora pode ter necessidade de pedir um relatório.

O mesmo acontece com as pré-existências, não excluídas pela ADSE. Assim, se for necessário, para a gestão
do sinistro, assegurar que a despesa não decorre de uma pré-existência, a seguradora poderá ter de pedir um
relatório.
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15.12. PRAZO PARA REMESSA DOS JUSTIFICATIVOS DAS DESPESAS PARA COMPARTICIPAÇÃO
O prazo para entrega à seguradora dos justificativos das despesas para comparticipação é de 90 dias, a contar
da data da realização das mesmas, exceto quando dependam de declaração da ADSE, sendo aqui alargado
para 270 dias.

16. SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE MÉDIS
A Médis é um Sistema Integrado de Prestação de Cuidados de Saúde que oferece aos seus Clientes o acesso a
Médicos, Hospitais e a uma variedade de serviços e profissionais de saúde, selecionados segundo rigorosos
critérios de qualidade. Como Cliente Médis passará a ter acesso a:

16.1. CARTÃO MÉDIS
A cada Cliente Médis é atribuído um número de Cartão Médis personalizado, que identifica o cliente e permite
o seu acesso ao Sistema Integrado de Saúde.

16.2. MÉDICO ASSISTENTE MÉDIS
O Médico Assistente Médis é um médico especialista em Medicina Geral e Familiar ou em Medicina Interna,
que está disponível para acompanhar, os nossos Clientes, em todos os momentos.

O Médico Assistente Médis tem uma disponibilidade alargada pelo que, pessoal ou telefonicamente, obterá o
atendimento e aconselhamento que mais precisar. Afinal trata-se de um médico que o conhece bem e com
quem tem uma relação de proximidade e confiança.

O Médico Assistente Médis beneficia de um conhecimento profundo dos procedimentos da Médis e a sua
articulação com a Linha Médis facilita a utilização rápida e eficiente dos benefícios do seu Seguro de Saúde.

Vantagens de ter um Médico Assistente Médis:





Acessibilidade;
Disponibilidade;
Atendimento personalizado;
Rapidez no atendimento.

Através de um simples contacto com a Linha Médis ou através do site Médis (www.medis.pt), o Cliente pode
escolher, livremente, o seu Médico Assistente Médis para si e para o seu agregado familiar.
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A partir do momento em que o Cliente escolhe um Médico Assistente Médis, ele passa a ser o seu elo de
ligação entre o Sistema Integrado de Saúde Médis e o seu bem-estar.

16.3. LINHA MÉDIS
A Linha Médis é um serviço de informação, aconselhamento e encaminhamento em Cuidados de Saúde, que
funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano.

A filosofia da Linha Médis centra-se no facto de que o acesso fácil à informação permite tomar decisões mais
adequadas a cada situação clínica. Não substituindo o Médico, a Linha Medis proporciona a informação e o
apoio necessários, permitindo que os Clientes tirem o máximo benefício do Sistema Integrado de Saúde Médis.

Este processo inovador e cientificamente testado pela American Accreditation Health Care Comission/URAC,
funciona com a máxima segurança, permitindo que os Enfermeiros, através da utilização de mais de 500
algoritmos de triagem clínica, possam com rapidez e fiabilidade estar preparados para, no momento, sugerir a
disposição final decorrente do contacto:






Emergência;
Urgência hospitalar;
Marcação urgente de consulta;
Marcação de consulta;
Cuidados em casa.

Qualquer Cliente que necessite tomar uma decisão sobre cuidados de saúde para si ou para os seus familiares
encontrará na Linha Médis a solução mais eficaz.

16.4. REDE MÉDIS
A rede integrada de prestadores de cuidados de saúde – Rede Médis - é constituída por cerca de 6.000 Médicos
das mais variadas especialidades médico-cirúrgicas, 1.500 centros de meios auxiliares de diagnóstico e
terapêutica, 600 Clínicas e 90 Hospitais e 50 serviços de urgência ou atendimento permanente.

Os profissionais de Saúde e as Instituições da Rede Médis proporcionam os seus serviços de forma privilegiada
aos Clientes Médis, ou seja, cada Cliente Médis para ter acesso à Rede Medis basta identificar-se com o seu
Cartão Médis, passando a beneficiar do seguinte:



Preços dos atos médicos inferiores aos do mercado privado da saúde, em resultado da
negociação que a Médis tem com os prestadores de cuidados de saúde da sua rede
convencionada;
Sistema racional de referenciação entre os profissionais de saúde da Rede Médis e
consequente orientação para os cuidados de saúde que mais se adequam a cada situação
clínica;
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Simplicidade e rapidez no processo de faturação, uma vez que o Cliente é financiado pela
Médis, não tendo necessidade de desembolsar qualquer tipo de montante. No site Médis ou
no extrato de benefícios terá acesso à informação dos atos médicos que usufruiu.

16.5. REDES DE SAÚDE & BEM ESTAR
Complementando os benefícios que o Cliente já dispõe na Rede Médis, a Rede de Saúde & Bem Estar
disponibiliza um conjunto de bens e serviços a preços preferenciais, que permitem ao Cliente beneficiar de
descontos em Health & Fitness Clubs, Termas, Óticas, Prestadores de Cuidados Domiciliários, Serviços de
Enfermagem, Psicologia Clínica, Estética, entre outros. Consulte o site Médis

16.6. SITE MÉDIS e APP e contactos
A Médis disponibiliza informação atualizada sobre o seu Plano de Saúde, sobre os prestadores de cuidados de
saúde da Rede Médis, bem como todos os serviços e novidades que a Médis coloca ao dispor. Esta informação
traduz-se no:


No Site Médis, em www.medis.pt e na APP, encontra toda a informação de que necessita, de forma
simples e rápida.



Para os Clientes Médis, o Site Médis e a APP disponibiliza acesso imediato a informação sobre a Médis
em geral e sobre a sua apólice em particular, nomeadamente:
 condições gerais, especiais e particulares do seguro;
 extrato de benefícios;
 plafonds disponíveis;
 consulta e alteração de dados pessoais;
 consulta e adesão ao Médico Assistente Médis;
 pedidos de documentação e cartões;
 pagamentos efetuados.



Em anexo a este manual inclui-se uma apresentação onde constam as informações sobre o site MÉDIS
e a APP, e sobre a forma de se registar.

LINHA MÉDIS
21 845 88 88

22 207 88 88

91 935 88 88

96 599 88 88

93 522 88 88
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17. PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O SEGURO DE SAÚDE
1. QUAL A UTILIDADE DO NÚMERO MÉDIS?
O número MÉDIS permite o acesso à Rede de Prestadores de Cuidados de Saúde da Rede MÉDIS. Esta
rede tem mais de 13.000 médicos, 100 hospitais, 1.200 clínicas, 100 urgências, 150 laboratórios e 758
farmácias.
2. PRECISO DE UM CARTÃO PARA ACEDER A UM PRESTADOR DA REDE MÉDIS?

NÃO. Para aceder a um prestador da rede Médis basta informar o seu número Médis.

3. COMO DEVO PROCEDER PARA ACEDER A UM PRESTADOR DE SAÚDE DA REDE MÉDIS?
Num Prestador de Cuidados de Saúde da Rede MÉDIS, deverá informar o número Médis para ter
acesso aos serviços do Prestador aos preços convencionados com a MÉDIS.
4. QUEM VAI RECEBER O CARTÃO MÉDIS?
Só será receberão cartão Médis os Sócios e respetivos membros do agregado familiar que tenham
mais de 67 anos.
5. SE NÃO QUISER OU NÃO PUDER INSTALAR A APP MÉDIS ESTOU IMPEDIDO DE TER ACESSO À REDE
DE PRESTADORES DE CUIDADOS DE SAÚDE DA REDE MÉDIS?
Não. Poderá identificar-se no prestador da referida rede fornecendo o n.º Médis que lhe foi enviado
pelo STI.
6. NÃO GUARDEI O MAIL ONDE ME FOI COMUNICADO O N.º MÉDIS, COMO O PODEREI OBTER?
Basta que ligue para o STI que lhe forneceremos o seu n.º Médis, bem como o dos seus membros do
agregado familiar inscritos no seguro de saúde.
7. QUAL O NÚMERO MÉDIS DOS MEMBROS DO MEU AGREGADO FAMILIAR?

Se tiver membros do agregado familiar inscritos o número é o mesmo variando unicamente o sufixo,
que em vez de 00, será 01, 02, 03, sucessivamente.
8. COMO FAÇO RELATIVAMENTE ÀS DESPESAS EFETUADAS AINDA EM 2019
Nos termos das condições acordadas com a ALLIANZ os prazos para apresentação das despesas são de
90 dias, a contar da data da realização das mesmas, exceto quando dependam de declaração da ADSE,
sendo aqui alargado para 270 dias, assim mantêm-se estes prazos em vigor, sendo que o relevante
é a data da realização do ato médico. Por exemplo, uma despesa que necessite de declaração da
ADSE, que tenha sido realizada em dezembro de 2019, pode ser enviada à ALLIANZ até setembro de
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2020, tem 270 dias para ser enviada para comparticipação. Esta tem sido aliás a regra em todas as
transições que houve no seguro de saúde.
9. RELATIVAMENTE ÀS DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES, COM A MUDANÇA PARA A MÉDIS INICIA-SE NOVO
PERÍODO PARA SEREM DESCONSIDERADAS?
Não. A data relevante para aferir da pré-existência é a data da inclusão nas congéneres. Significa isto
que, quem já tinha esgotado o período a partir do qual fica sem efeito a pré-existência também não a
terá agora. Recorda-se que para as pessoas que já fazem parte da apólice, as pré-existências reportam
à data de início na Congénere. Após um período de 12 meses contados desde a data de inclusão na
congénere, todas as situações de doenças manifestadas ou acidentes ocorridos em data anterior
àquela, incluindo as situações declaradas como pré-existentes, são desconsideradas.

10. O QUE FAÇO COM AS FATURAS, FATURAS-RECIBO OU FATURAS SIMPLIFICADAS DE CONSULTAS OU
DESPESAS COMO PRÓTESES OFTALMOLÓGICAS (AROS OU LENTES)?
O titular e membros do agregado familiar, beneficiários da ADSE – deverão enviar o original das
faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas da consulta para a ADSE e cópia para o STI
acompanhada do impresso de reembolso de despesas. Este reembolso é efetuado sem que seja
necessário aguardar pela comparticipação da ADSE.
Se na cópia das faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas constar o número da ADSE a companhia
de seguros procederá ao reembolso abatendo a comparticipação desta entidade.
Se for enviada apenas cópia das faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas sem número da ADSE
ainda assim a seguradora presume que o segurado é beneficiário da ADSE e procederá ao reembolso
abatendo a comparticipação desta entidade, exceto se o segurado, no pedido de reembolso referir
expressamente que não é beneficiária da ADSE ou de outro subsistema de saúde, caso em que fará
o reembolso sem abater a comparticipação da ADSE.
Os atos médicos que dependam da declaração da ADSE para efeitos de complemento de
comparticipação (DCC) só poderão ser comparticipadas se e quando acompanhadas pela referida
declaração.

11. É NECESSÁRIO PREENCHER ALGUM DOCUMENTO PELO MÉDICO DENTISTA PARA EFEITOS DE
REEMBOLSO?
Não, basta que as faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas discriminem o ato médico.
12. QUANDO O MÉDICO QUISER COBRAR A TOTALIDADE DA CONSULTA (SEM CONSIDERAR O PREÇO
CONVENCIONADO PELA MÉDIS) COMO DEVO PROCEDER?
Deverá pedir a identificação e o contacto do prestador de saúde, seja entidade individual ou coletiva
e comunicar de imediato para:
STI: 218 161 710
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LINHA MÉDIS STI: 707 508 899
LINHA MÉDIS: 218 458 888, 222 078 888, 919 358 888, 965 998 888 ou 935 228 888

13. TEMOS QUE PAGAR PELO SEGURO DE SAÚDE?
Só para os cônjuges, filhos e netos; para os sócios o prémio é suportado na íntegra pelo STI.
14. QUE MEMBROS DO AGREGADO FAMILIAR POSSO INCLUIR NO SEGURO DE SAÚDE STI/MÉDIS?
Pode incluir os cônjuges, ou equiparados independentemente da idade, os filhos, independentemente
da idade, bem como os netos, até aos 25 anos.
15. SE TIVER ALGUMA DÚVIDA, QUAIS OS CONTACTOS QUE DEVO UTILIZAR?
Os sócios do STI terão ao seu dispor uma linha de atendimento na MÉDIS. para esclarecimento de
todas as questões relacionadas com o seguro de saúde, nomeadamente gestão de despesas, dúvidas
sobre coberturas e limites, etc.
Obviamente que, para além da linha de atendimento Médis, também no STI estaremos em condições
de poder prestar informações sobre o seguro de saúde.
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18. GLOSSÁRIO DO SEGURO DE SAÚDE
ACIDENTE – O acontecimento fortuito, súbito e anormal devido a causa exterior e violenta, estranha à vontade
do tomador do seguro, do beneficiário ou das pessoas seguras e que nesta origine lesões corporais passíveis
de constatação médica objetiva.
ACIDENTE, DOENÇA OU GRAVIDEZ PRÉ-EXISTENTE – Qualquer acidente que tenha ocorrido ou qualquer
doença ou gravidez que se tenham manifestado e /ou tenham dado origem a tratamento médico em data
anterior à do inicio do contrato ou das adesões, se posteriores.
ADERENTES – As pessoas seguras que fazem parte do grupo seguro.
AGREGADO FAMILIAR – O cônjuge ou equiparado da pessoa segura e/ou filhos, adotados e enteados menores
ou maiores a cargo.
APÓLICE – Documento que titula o contrato de seguro celebrado entre o tomador de seguro e a companhia
de seguros, composto pelas respetivas condições gerais, especiais, se as houver, e particulares acordadas, bem
como pela proposta de seguro, boletins de adesão e certificados individuais de adesão.
C. N. V. R. A. M. – O Código de Nomenclatura e Valores Relativos dos Atos Médicos, publicado pela Ordem dos
Médicos, valor relativo do ato médico.
DESPESA MÉDICA – Despesas efetuadas pela pessoa segura relativas a serviços clinicamente necessárias.
DOENÇA – Alteração involuntária do estado de saúde, não causada por acidente, com sintomatologia
manifestada e passível de constatação médica objetiva.
DOENÇA MANIFESTADA – Toda a doença que tenha sido objeto de um diagnóstico inequívoco ou que, com
suficiente grau de evidência se haja revelado e tenha dado lugar ao respetivo tratamento.
DOENÇA SÚBITA – A alteração involuntária do estado de saúde, não causada por acidente, que exija
tratamento de urgência em Hospital, em regime ambulatório ou de internamento.
FRANQUIA – Parte do risco, expressa em valor, dias ou percentagem que, em caso de sinistro, fica a cargo do
beneficiário e cujo montante se encontra estipulado nas condições particulares da apólice.
HOSPITAL OU CLÍNICA – Estabelecimento de saúde, privado ou público em regime privado, dotado de uma
direção técnica e de uma administração própria, oficialmente reconhecido como destinado e habilitado ao
tratamento, em regime de ambulatório ou de hospitalização, de doentes, acidentados ou grávidas e recém
nascidos, onde médicos e enfermeiros diplomados asseguram uma assistência permanente – médica, cirúrgica
e de enfermagem – durante vinte e quatro horas por dia. Excluem-se expressamente as termas, casas de
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repouso, lares de terceira idade, centros de tratamento toxicodependente e alcoólicos e outros
estabelecimentos similares.
HOSPITALIZAÇÃO – Todo o internamento de uma pessoa segura, num hospital ou clínica, por um período
superior a 24 horas ou que origine 1 diária hospitalar, para tratamento médico ou cirúrgico, por causa
abrangida pela apólice.
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – Todo o ato médico classificado como cirurgia no C. N. V. R. A. M..
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA SEM HOSPITALIZAÇÃO – o ato médico classificado como cirurgia no C. N. V. R. A.
M., praticado sem o recurso à hospitalização da pessoa segura e ao qual se atribua, naquele código, um número
de “K’s” superior a 50.
PARTO – Cobertura onde recaem as despesas decorrentes de um parto normal, cesariana ou interrupção
involuntária de gravidez.
País onde exerce (em Portugal, a Ordem dos Médicos). MÉDICO – O licenciado por uma faculdade de medicina
autorizado a exercer a profissão pelo organismo competente do Para efeitos desta apólice não são
considerados os honorários de serviços prestados no âmbito de especialidades não reconhecidas pela Ordem
dos Médicos tais como Naturopatas, Parapsicólogos, Homeopatas, Osteopatas e outros.
PERÍODO DE CARÊNCIA – Espaço de tempo, fixado nas condições gerais e/ou particulares, que medeia entre
o início do contrato ou a data de admissão de uma pessoa segura, se posterior, e a data da entrada em vigor,
para essa pessoa segura, das coberturas garantidas pela apólice.
PESSOA SEGURA – É a pessoa abrangida pelas garantias do contrato, que esteja indicado nas condições
particulares da apólice. Em caso de inclusão do agregado familiar também são consideradas pessoas seguras
cada um dos seus membros.
SINISTRO – Evento ou série de eventos suscetíveis de fazer funcionar as garantias do contrato.
TOMADOR DO SEGURO – A pessoa singular ou coletiva que subscreve o contrato de seguro e que é
responsável pelo pagamento dos prémios.
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1.

COMUNICADO STI / MÉDIS
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2. APP E SITE MÉDIS – COMO REGISTAR
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