INSTRUÇÕES SOBRE O SEGURO DE SAÚDE DO LIP
Em primeiro lugar é importante ter em conta que este seguro não abrange todos os
lipianos.
Os contratados do LIP serão inseridos neste seguro, se assim o desejarem, aquando da
data de início do contrato. Atualmente, a adesão ao seguro de saúde implica um custo
para os membros do LIP, que terão de suportar 25% do montante correspondente ao
prémio anual. Os restantes 75% serão suportados pelo LIP. Existe igualmente a
possibilidade de incluir membros do agregado familiar (cônjuge e filhos), sendo o
pagamento do prémio da responsabilidade dos próprios. Para mais informação sobre o
custo de adesão ao Seguro de saúde, agradecemos que contactem o Secretariado.
Os bolseiros terão que ter bolsa há pelo menos seis meses e uma previsão de bolsa de
mais seis meses (caso esteja nesta situação e ainda não lhe tenham dado na Secretaria o
formulário de inclusão no seguro queira, por favor, contactar a Natália Antunes).
Uma vez incluído no Seguro de Saúde do LIP é importante ler antes as condições de
reembolso gerais e particulares para estar informado sobre o que é e o que não é
reembolsado pelo Seguro e quais as despesas que são aceites no mesmo.
Não se esqueça que as despesas a apresentar terão que ser sempre os originais e Fatura/
Recibo ou Venda a Dinheiro. Estas despesas (conjuntamente com o formulário “Pedido
de reembolso”) deverão ser enviadas diretamente para a seguinte morada:
Victoria - Seguros, SA - Operações - Sinistros Saúde
Av. Liberdade, Nº 200,
1250-147 Lisboa
As faturas de medicamentos implicam sempre uma receita médica (e tem que se pedir
na farmácia uma cópia da receita para anexar à fatura).
O Dentista implica sempre a ficha do dentista (também em anexo).
Em caso de exames não se esqueça de anexar uma cópia da receita do médico ou da
credencial.
Para a obtenção de óculos/lentes terá que anexar a receita médica também.
O reembolso será efetuado pela Seguradora através de transferência bancária
(diretamente ao próprio).
Em caso de dúvida contacte o João Pedro (jpedro@lip.pt) ou Natália Antunes
(natalia@lip.pt)
Lisboa, 21 de janeiro de 2019

