Seguro GNB Saúde Ativa
Ficha de Produto

Coberturas e Limites de Indemnização
Coberturas

Limites de Indemnização

Internamento

2.000 € (1)

Ambulatório

(1)

Consultas, na rede, de clínica geral
e outras especialidades
Consultas de Urgência
Tratamentos/Exames
complementares de diagnóstico

10 Consultas (1)
Acesso à rede Advancecare

Após ter atingido o limite de indemnização, terá acesso à rede a preços convencionados, ficando o pagamento da totalidade dos
serviços a cargo da pessoa segura.

Comparticipações
Coberturas

Rede

Fora Rede

Internamento

70%

-

Períodos de Carência*
Coberturas

Período de Carência

Internamento

3 Meses

Ambulatório
Consultas de especialidade na Rede

2 Meses

* 12 MESES: Interv. Cirúrgica e tratam. às varizes; Interv. Cirúrgica a hérnias de qualquer natureza; Litotrícia renal e vesicular; Hemorroidectomia;
Interv. Cirúrgica a úlcera gastroduodenal; Interv. Ginecológica por patologia benigna; Cirurgia mamária por patologia benigna; Interv. Cirúrgica aos
ouvidos, nariz e garganta por patologia benigna; Tiroidectomia por patologia benigna; Colecistectomia; Artroscopia ou Artrotomia; Extração de
nevos, sinais, quistos e verrugas e tratamento de eczemas por patologia benigna, tratam. refrativos à miopia, astigmatismo e hipermetropia;
Cirurgia arritmologia: Cardiologia de intervenção, nomeadamente Estudo Eletrofisilógico (com ou sem ablação), Cateterismos Cardíacos,
Angioplastias e implantação de Pacemaker; Prostactectomia ou ressecção por patologia benigna; Cirurgia para tratamento de incontinência
urinária.

Franquia
Coberturas

Franquia

Ambulatório
Consultas de especialidade na Rede

15 €

Vantagens do Seguro GNB Saúde Ativa
Simplicidade

Qualidade
 Oferta que dá acesso aos preços convencionados da
rede Advancecare.
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 Pagamento por transferência bancária;
 Sem necessidade de efetuar exames médicos no
momento da subscrição.

Abrangência

Rapidez

 Possibilidade de ter o seguro sem limite de idade;
 Oferta adaptada ao segmento sénior com a
possibilidade de subscrição até aos 75 anos e
permanência até aos 80 anos.

1

 Linha de Assistência a Clientes 707 78 20 70 para
Informações personalizadas;
 Para informações, sobre o produto ou simulação ligue
para o NBdireto Seguros 707 24 7 365 tecla 6 - de 2ª a
6ª feira das 09h00 às 21h00.

