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.. VICTORIA .. 
Urna empresa do Grupo Segurador SMA 

CONDIÇÕES PARTICULARES DA APÓLICE N.!! 4437 

VICTORIA SAÚDE - Sistema de Reembolso - Rede Future Healthcare 

Este Contrato de Seguro é estabelecido segundo as Condições Gerais e Especiais aplicáveis, bem como pelas presentes 
Condições Particulares. 

Tomador de Seguro 

Início do Seguro 

LIP - LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO E FISICA EXPERIMENTAL 
DE PARTICULAS 

AVENIDA ELIAS GARCIA 141 
1000-149 LISBOA 

01.01.2020, sendo o contrato renovado por sucessivos períodos 
anuais. 

Em conformidade com as condições adjudicadas no concurso público REQ LIP 743/2019 (Lote 3), ficam estabelecidas as 
seguintes condições particulares: -

Rede de Fora da Rede Limite de Responsabilidade 
GARANTIAS Prestadores de Prestadores Pessoa / Ano Civil 

Internamento Hospitalar €22.500,00 

Comparticipação 90% 90% 

Sub-limite litotrícia € 2.440,00 

Consultas, Tratamentos e Exames € 2.000,00 
Comparticipação 80% 80% 
Co-pagamento por consulta Domicílio (• ) €30,00 
Franquia anual para consultas e atos médicos € 55,00 
(Partilhada) 
Valor mínimo taxas moderadoras €5,85 

Medicamentos €400,00 

Comparticipação n.a . 70% 

Franquia por receita €3,00 

Óculos e outras ortóteses e próteses € 2.000,00 

óculos e Lentes de Contacto € 270,00 

Comparticipação 80% 80% 

Estomatologia €400,00 

Comparticipação 80% 80% 

Franquia anual (Partilhada) € 55,00 

Parto 
Parto Normal € 800,00 

Cesariana € 1.200,00 

Interrupção de gravidez €400,00 

Comparticipação 80% 80% 

Período de carência 300 dias 

Internamento Hospitalar para Doenças Graves em 90% 90% € 5.000,00 

Portugal (1) 

Assistências em Portugal 
Copagamento por Consulta Domicílio: € 30,00 

Assistência em Viagem no Estrangeiro 

Médico 24/7 VICTORIA Incluídos 

2.11 Opinião Médica Internacional 

Portabilidade das Garantias ao Estrangeiro 

Acesso à Rede Saúde e Bem Estar 
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.. VICTORIA .. 
Uma empresa do Grupo Segurador SMA 

CONDIÇÕES PARTICULARES DA APÓLICE N,2 4437 (Continuação) 

n.a. - não aplicável 
(*) Exclusivamente no âmbito do serviço de assistência em Portugal. 

(1) Esta cobertura apenas funciona em Portugal e em complemento da cobertura base de Internamento Hospitalar e 
apenas perante o diagnóstico de uma doença grave. 

Pessoas Seguras 

• Grupo seguro 

Empregados: inclusão obrigatória - seguro não contributivo 
Agregados Familiares: inclusão facultativa - seguro contributivo 

Aceitação 

A aceitação dos empregados e respetivos agregados familiares no seguro depende do preenchimento de uma 
ficha de inclusão e da apreciação do respetivo questionário clínico. Antecedentes clínicos, suscetíveis de 
originarem um agravamento do risco, serão objeto de apreciação no sentido de aprovação ou rejeição no 
âmbito do seguro. 

• Inclusão no seguro e doenças manifestadas 

A inclusão no seguro de saúde deverá processar-se de acordo com as seguintes regras: 

O agregado familiar deverá ser incluído na totalidade, exceto se algum dos seus elementos possuir outro 
seguro de saúde cobrindo despesas de natureza idêntica. 

O agregado familiar deverá ser incluído no período de 90 dias a contar da data de início do seguro ou data em 
que possam ser abrangidos na definição de pessoa segura. 

As inclusões em data posterior ficam sujeitas, para além da aceitação e apreciação de questionário clínico, a 
um período de carência de 180 dias para todas as garantias abrangidas pelo contrato. Este período de 
carência não se aplica em caso de acidente. 

• Limite de Idade 

Empregados: 
Cônjuges: 
Filhos: 

65 anos de idade 
65 anos de idade 
30 anos de idade 

As garantias concedidas pelo presente contrato cessam no final da anuidade em que cada pessoa segura 
completar a idade mencionada. 

As garantias deste contrato cessarão no final da anuidade em que a pessoa segura completar 70 anos de 
idade, desde que o empregado mantenha o vínculo laboral com o Tomador e mediante um prémio a acordar 
para as pessoas com mais de 65 anos. 

Sem prejuízo do anteriormente estabelecido para os filhos, desde que estes se encontrem em dependência 
económica do empregado, poderão ficar abrangidos pelo presente contrato até completarem 30 anos de 
idade e mediante um prémio igual ao aplicado aos empregados em cada anuidade. 
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CONDIÇÕES PARTICULARES DA APÓLICE N.2 4437 (Continuação) 

• Prémio 

O prémio é anual e pagável no início de cada anuidade. 

Prémio total anual por pessoa segura: 

Empregado/Cônjuge/Descendentes maiores de 25 anos: 
Descendentes até aos 25 anos : 

ma VICTORIA 111111 
Uma empresa do Grupo Segurador SMA 

( 364,70 
( 216,40 

Estes prémios incluem Imposto de Selo (5,00%) e INEM (2,50%). 

A comunicação das entradas e saídas de pessoas seguras deverá ser feita mensalmente. 

Para efeitos do cálculo de prémio, as entradas e saídas ocorridas entre 1 e 15 de cada mês consideram-se como 
tendo efeito no dia 1 desse mês, e as ocorridas entre 16 e 31 de cada mês como tendo efeito no dia 1 do mês 
seguinte. 

Em aditamento ao disposto no ponto 2.5. das Condições Gerais, ficam excluídas todas as despesas relacionadas com 
doenças infecto-contagiosas, quando em situação de pandemia ou de epidemia declarada. 

Lisboa, 20 de dezembro de 2019. 

VICTORIA - Seguros, S.A. 

Ana Aragão 
Diretora Técnica Pessoais 

VICTORIA - Seguros, S.A. 
Edifício VICTORIA 
Avenida da Liberdade, 200 
1250-147 LISBOA - Portugal 
Pessoa Colectiva nº 506333027 
Capital Social: EUR 34.850.000 

Data de emissão 20.12.2019 

Tiago Monteiro 
Diretor Operações 
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