CARTÃO
DE SAÚDE CVP
8,5/mês

Ajude a Cruz Vermelha Portuguesa e beneficie
de um conjunto de regalias, descontos e vantagens,
extensíveis ao agregado familiar.

MÉDICO AO DOMICÍLIO
(CONSULTAS GRATUITAS)
SEM LIMITE DE IDADE

PARA INFORMAÇÕES E ADESÕES:

Cartão de Saúde CVP  Linha CVP: Tel. 217 207 764 ou 222 075 133
Avenida Casal Ribeiro, 59, 6º, 1049-053 Lisboa | www.cruzvermelha.pt

PRINCIPAIS VANTAGENS
Aconselhamento médico telefónico e assistência médica de
1
urgência domiciliária , disponível 24 horas por dia, gratuito e
extensível ao agregado familiar;
Acesso a benefícios no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa,
extensíveis ao agregado familiar:
Consultas de Especialidade a 25;
Serviço de Atendimento Permanente (SAP) a 30;
Descontos de 5% em meios complementares de diagnóstico, 10%
em internamento e preços de referência em intervenções cirúrgicas
(desconto até 40% sobre o valor das tabelas privadas);
Para Titulares e respetivos Cônjuges maiores de 60 anos, acesso
grátis a duas consultas de urgência por ano e atendimento
personalizado e privilegiado;
Teleurgência: serviço de apoio personalizado para casos de
emergência/urgência, disponível 24h/365 dias por ano, em que o
beneficiário tem ao dispor um nº. de telefone 808 xxx xxx que estabelece
ligação imediata com o Call Center da CVP, a partir do seu telemóvel
ou telefone fixo;
Preços preferenciais na Rede de Serviços de Saúde da CVP,
extensíveis ao agregado familiar;
Transporte gratuito em situações de emergência, desde que com
indicação médica e Transporte Programado em Ambulância;
Serviço de enfermagem ao domicílio com 25% de desconto sobre o
preço de tabela;
Entrega de medicamentos ao domicílio, após assistência médica com
prescrição, mediante o pagamento de 5 adicionais ao custo dos
medicamentos, no acto da entrega;
Número único para assistência médica de urgência, enfermagem ao
domicílio e transporte de ambulância: 707 505 770;
2

Acesso a Seguros e a Soluções de Crédito BPI;
1

Outros benefícios que asseguram o seu bem-estar e que abrangem:
1. Morte ou invalidez permanente do Titular por acidente - até 5.000
(válido até aos 85 anos);
2. Hospitalização do Titular - valor diário de 25 ou 50 (válido para
adesões de Titulares com idade limite de 70 anos e permanência
até aos 75 anos);
3. Continuidade de assistência em caso de morte do Titular - oferta
das mensalidades do Cartão de Saúde CVP, por um período de
3 anos, a um elemento do agregado familiar.
Informação legal:
Edição: abril 2014
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Benefícios cobertos por uma Apólice de Seguro.
2
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
A presente mensagem tem natureza publicitária e é prestada pelo Banco Português de Investimento, S.A. e pelo Banco BPI, S.A. Não dispensa
a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Banco BPI, S.A., Rua Tenente Valadim, 284, Porto, Mediador de Seguros
Ligado n.º 207232431 (registado junto do Instituto de Seguros de Portugal em 31 de Outubro de 2007, informações adicionais relativas ao registo
disponíveis em http://www.isp.pt ); autorizado a exercer actividade nos Ramos de Seguro Vida e Não Vida com as Seguradoras BPI Vida
Companhia de Seguros Vida, S.A., Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. e Cosec Companhia de Seguro de Créditos, S.A. O Banco
BPI, S.A. não está autorizado a receber prémios nem a celebrar contratos em nome da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. e, na
qualidade de mediador, não assume qualquer responsabilidade na cobertura de riscos inerentes ao contrato de seguro.

