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04Enquadramento

REDE ESSENCIAL – apenas duas diferenças face à rede Global:
       
1. Para as Unidades Luz Saúde os valores aplicáveis são os seguintes:

• Na opção Valor Mais
- a Pessoa Segura paga a totalidade da valorização acordada entre a AdvanceCare  

e as Unidades Luz Saúde nas primeiras seis consultas programadas (15€) e no primeiro 
episódio relativo a Internamento e/ou Cirurgia;

- após esgotado o capital de Hospitalização, a Pessoa Segura tem acesso aos preços 
convencionados entre a AdvanceCare e as Unidades Luz Saúde para Internamento  
e/ou Cirurgia;

- após esgotado o plafond de seis consultas, a Pessoa Segura tem acesso a um 
desconto de 10% sobre o valor particular para Consultas (exclui-se os atos e serviços 
não mencionados, como consumíveis, fármacos, sangue e seus derivados e atos 
ambulatórios de natureza cirúrgica/interventiva).

• Na opção Light a Pessoa Segura
- tem acesso a um desconto de 10% sobre o valor particular para Consultas e Ambulatório 

(exclui-se os atos e serviços não mencionados, como consumíveis, fármacos, sangue  
e seus derivados e atos ambulatórios de natureza cirúrgica/interventiva);

- paga o valor particular em Hospitalização.

• No Hospital da Misericórdia de Évora os preços convencionados são sempre iguais  
ao da Rede Global 
 
 

AdvanceCare Saúde Plano +55



05Enquadramento

REDE ESSENCIAL – apenas duas diferenças face à rede Global:

2. Para hospitais e clínicas CUF os valores aplicáveis são os seguintes:

• Na opção Valor Mais, nas primeiras seis consultas programadas e no primeiro episódio
relativo a Internamento e/ou Cirurgia, a Pessoa Segura paga a totalidade da valorização
acordada entre a AdvanceCare e o grupo José de Mello Saúde (ex. 15€ por consulta)

• Na opção Valor Mais, após esgotado o capital de Hospitalização, a Pessoa Segura tem
acesso aos preços convencionados entre a AdvanceCare e as Unidades Luz Saúde para
Internamento e/ou Cirurgia

• Na opção Light e na opção Valor Mais após esgotado o plafond de seis consultas, a tabela a
aplicar será a que se encontra em vigor para a Rede Global, com as seguintes exceções:

- Consultas de Especialidade – Para as Unidades da Grande Lisboa (Hospital CUF
Descobertas + Hospital CUF Infante Santo + Clínica CUF Alvalade + Clínica CUF Sta. Maria
de Belém + Clínica CUF Torres Vedras e Mafra + Clínica CUF Cascais) o valor é de 50.00€

- Consultas de Especialidade – Para as Unidades do Grande Porto (Hospital CUF Porto +
Instituto CUF Porto - Diagnóstico e Tratamento) o valor é de 40.00€

- Consultas de Urgência – Para as Unidades da Grande Lisboa (Hospital CUF Descobertas
+ Hospital CUF Infante Santo + Clínica CUF Torres Vedras e Mafra + Clínica CUF Cascais)
o valor é de 65.00€

- Consultas de Urgência – Para as Unidades do Grande Porto (Hospital CUF Porto)
= o valor é de 55.00€

- Meios Complementares de Diagnóstico – o valor a aplicar será o valor contratado
com a AdvanceCare, acrescido de 20%.
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