CALL YOUR DOCTOR
WHEREVER YOU ARE
WHENEVER YOU NEED

Plano TouristCare
Com o Plano de Saúde TouristCare pode usufruir da sua estadia em Portugal de forma
descansada, com o conforto de ter o apoio necessário caso tenha algum imprevisto com a sua
saúde! Estamos onde precisar de nós… Esteja em trabalho ou de férias!

SERVIÇOS MÉDICOS INCLUÍDOS
> Serviço de Atendimento Permanente em Hospitais Privados

O seu Plano de Saúde garante as Consultas de urgência a partir de 50€ nas melhores unidades de saúde privadas.
Pode consultar a Rede Médica Privada à sua disposição, em tourist-care.com, ou efectuar o download da app
(disponível brevemente), indicar o local em que se encontra, e será informado do Serviço de Atendimento
Permanente mais próximo.

> Chame o Médico, onde quer que esteja, 24h/dia

• Poderá solicitar este serviço, sempre que precisar onde quer que esteja, 24h/dia;
• Transporte em Ambulância: Gratuito, em caso de urgência, para Hospital Público, se validado após a Consulta ao
Domicílio.

> Consultas, Exames, Tratamentos, Cirurgias e Internamentos

Caso precise de marcar uma consulta, fazer um exame, realizar uma cirurgia ou ficar internado, enquanto está em
Portugal, pode usufruir de valores mais reduzidos nas Clínicas e Hospitais da nossa Rede Médica.

> Medicina Dentária

Permite-lhe realizar 31 actos médicos gratuitos, e restantes actos a valores convencionados, em Médicos e Clínicas
de Medicina Dentária.

> Linha de Apoio

Através da Linha de Apoio, +351 210 402 426 disponível 24h/dia, poderá chamar o Médico ao local da sua estadia.
Permite-lhe também efectuar a marcação de todas as suas Consultas, Exames, Tratamentos, Cirurgias e
Internamentos, nos dias úteis das 9:00 às 19:00.
Temos uma equipa sempre disposta a ajudar.

VANTAGENS
Utilização imediata
Para todas as idades

Sem limite de utilização
Sem exclusões devido a doenças pré-existentes

ACTOS MÉDICOS A PREÇOS DE REFERÊNCIA
CONSULTAS
Chamar o Médico (dependendo do local onde se encontra)
Consulta de Clínica Geral e Especialidade
Consulta de Pediatria
Consulta de Urgência
Terapia da Fala
EXAMES DE DIAGNÓSTICO
Electrocardiograma
Ecocardiograma
Audiograma
Timpanograma
Endoscopia Alta
Colonoscopia Total
Colposcopia
Espirometria
Ecografia Obstétrica
Ecografia Ginecológica

Ecografia Mamária (2 lados)
30,00 €
Ecografia Renal
30,00 €
Ecografia Partes Moles
35,00 €
Mamografia - 4 incidências, 2 de cada lado 40,00 €
RX Tórax, pulmões e coração 1 incidência
10,50 €
RX Joelho - 2 incidências
10,00 €
Eco-Doppler Colorido "Triplex Scan"
100,00 €
TAC - Tomografia Axial Computorizada
95,00 €
Ressonância Magnética
200,00 €

70,00 € - 130,00 €
*30,00 €
*35,00 €
**50,00 €
20,00 €
10,00 €
60,00 €
22,00 €
22,00 €
60,00 €
110,00 €
40,00 €
20,00 €
32,00 €
30,00 €

ESTOMATOLOGIA
Consultas de Medicina Dentária
gratuito
Consulta de Urgência
gratuito
Consulta de Reavaliação e/ou Revisão
gratuito
Aparelhos fixos
desde 170,00 €

* Com algumas excepções nos valores das Consultas de Especialidade e Pediatria (até um máx. de 37,50€ e 42,50€, respectivamente).
** Valor de referência para a consulta de triagem em urgência; os restantes actos médicos serão facturados individualmente.
NOTA 1: Nos Hospitais CUF Saúde e Unidades Lusíadas Saúde a tabela a aplicar é diferente. NOTA 2: Para consultar preços de actos
médicos deve contactar a Linha de Apoio a Clientes através do número 210 402 426, ou ligar directamente para o Prestador.

A Rede Médica Future Healthcare conta com mais de 29.000 hospitais privados, clínicas e médicos em todo
o país. Para consultar o Directório Clínico TouristCare, pode aceder via Internet a www.tap.tourist-care.com.

COMO UTILIZAR
> Urgências e Assistência Médica ao Domicílio

• Para solicitar a deslocação de um médico ao domicílio (70€ - 130€, dependendo do local onde se encontra);
• Para solicitar o envio de medicamentos ao domicílio;

Ligue 210 402 426 (24 horas por dia, 7 dias por semana)

> Procedimentos para o Serviço de Atendimento Permanente

• Identifique-se junto do Prestador com o seu Cartão TouristCare;
• Após a Consulta deverá efectuar o pagamento dos Actos Médicos de acordo com os preços Saúde Prime;

> Marcação de uma Consulta ou Exame

• Consulte no Directório Clínico, a especialidade e o prestador que deseja (consulte por zona geográfica e especialidade);
• Ligue para a Central de Marcação de Consultas através do número: 210 402 426

(dias úteis das 9:00 às 19:00 - fuso horário de Portugal);

• Em 24 horas receberá por SMS ou telefone os dados relativos à marcação (data, hora e valor a pagar).

CARTÃO DE SAÚDE VIRTUAL
O seu cartão virtual TouristCare está disponível para Smartphone.
Para ter o seu Cartão Saúde Virtual basta abrir o link que lhe é enviado pelos nossos serviços.
Veja toda a informação em: tap.tourist-care.com/cartao-virtual

PREÇOS
N.º de Pessoas no agregado
Valor Mensal por pessoa

1
20 €

2

3

4 ou +

18 €

16 €

14 €

COMO ADERIR

• Através da Internet em www.tap.tourist-care.com;
• Agências: Av. Marechal Craveiro Lopes nº6, 1700-284 Lisboa;

Edifício Oceanus - Avenida da Boavista, 3245. 4100-137 Porto;

Este Produto não é um Seguro de Saúde. Esta informação não dispensa a consulta das condições contratuais gerais, disponíveis em www.tap.tourist-care.com.

210 402 426

www.tap.tourist-care.com
A TouristCare é uma Marca Registada da Unlimited Care - Serviços de Saúde e Assistência, S.A..

Email: info@touristcare.pt

