Seguro Assistência à saúde
Documento de informação sobre produtos de seguros
Companhia: RNA Seguros de Assistência, S.A. registada em Portugal. Autorizada e Regulada pela ASF (autorização número 1193)
Produto: Assistência saúde RNA
Este documento resume as principais coberturas e exclusões do seguro de assistência a saúde e não dispensa a consulta da
respetiva informação pré-contratual e contratual que é fornecida em documento próprio.

Qual é o tipo de seguro?
É um seguro de assistência e acesso a rede de prestadores de cuidados de saúde e rede bem-estar.

Que riscos são segurados?
Acesso a Rede de Cuidados de Saúde a preços convencionados e a rede de Bem-estar, com possibilidade de contratação das
seguintes garantias:


Acesso à rede RNA MEDICAL



Aconselhamento médico



Envio de médico ao domicílio



Envio de medicamentos ao domicílio



Transporte de urgência



Segunda opinião médica



Envio de profissional de enfermagem ao domicílio



Apoio domiciliário



Rede médica em Espanha



Rede convencionada de farmácias



Assistência dentária



Rede convencionada de óticas



Check-up anual



Honorários fixos de consulta de clínica geral na rede médica RNA MEDICAL



Urgências (consultas e exames)



Acompanhamento pós-cirúrgico



Assistência a idosos e dependentes



Serviço de avaliação domiciliária



Acesso a serviços de assistência domiciliária



Formação a familiares e cuidadores



Acesso a rede de residências assistidas



Apoio ao alojamento



Envio de profissional de fisioterapia ao domicílio



Cinesioterapia respiratória ao domicílio



Aluguer de acessórios hospitalares



Consulta médica online



Acesso a rede bem-estar



Transporte após alta médica



Garantias assistência em Portugal em caso de internamento hospitalar



Subsídio diário por doença ou acidente

Que riscos não são segurados?
Para além de outras exclusões constantes nas Condições Gerais e Especiais do contrato, destacam-se:


Despesas no âmbito de Seguros Obrigatórios

Há alguma restrição da cobertura
As decorrentes de terem existido omissões ou inexatidões dolosas ou negligentes do Tomador de Seguro na declaração do risco;
As resultantes dos limites de capital seguro, franquias e períodos de carência que sejam aplicáveis.




Onde estou coberto


O seguro tem validade em Portugal e Espanha de acordo com as Condições Particulares.

Quais são as minhas obrigações?
Cumprir com os requisitos de elegibilidade descritos nas Condições Gerais e Particulares da Apólice
Pagar o prémio com a periodicidade acordada;
Comunicar prontamente à Seguradora qualquer alteração do seu domicílio;
Declarar com exatidão todas as circunstâncias que conheça, e que razoavelmente deva ter por significativas, para a apreciação
do risco pela Seguradora;
Comunicar uma eventual alteração ou agravamento do risco segurado.

Quando e como devo pagar?
O prémio ou fração inicial é devido na data da celebração do contrato. Os prémios ou frações subsequentes são devidos na
data indicada no aviso para pagamento respetivo.
O prémio é sempre pago por débito em conta, com exceção do primeiro pagamento que poderá ser feito com a utilização de
referência multibanco fornecida pelo Segurador.

Quando começa e acaba a cobertura?
Sem prejuízos dos períodos de carência que sejam aplicáveis, o contrato produz efeito a partir do momento do pagamento do
prémio inicial e até que um prémio ou fração subsequente deixe de ser pago, a menos que, entretanto, se verifique qualquer
outra causa para cessação do contrato.

Como posso rescindir o contrato?
Por denúncia, mediante comunicação à RNA SEGUROS, com a antecedência mínima de 30 dias face ao termo da anuidade.
• Por resolução, havendo justa causa.
• Por caducidade, tratando-se de contrato temporário quando atingido o termo do prazo da sua vigência.
• Por acordo das partes.

