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Saúde

Internamento
É o módulo que garante o Internamento em caso de doença e acidente, com 3 opções de capital de indemnização: 15.000€, 30.000€
ou 75.000€ (ultrapassando este montante, tem ainda acesso aos valores especialmente negociados com os hospitais e as clínicas, com
descontos médios de 45%).
Em opção, este módulo pode também garantir Parto (sub-limite de 2.000€ para indemnização por internamento) se subscrito o módulo
de Consultas na opção Max.
O módulo inclui a Segunda Opinião Médica (para doenças graves). Fazem parte da Rede os melhores hospitais e clínicas nacionais, bem
como os melhores especialistas em todas as áreas, com mais de 14.000 locais de prestação.
Acesso imediato em caso de acidente, e apenas 30 dias de carência em caso de doença (exceto em casos específcos como parto
e algumas cirurgias - carência de 300 dias).
Sem franquia. Sem reembolsos.

Consultas
É o módulo que garante a realização de Consultas, Análises, Exames e Tratamentos.
Tem duas opções:
A opção Base que tem um valor médio de consulta de 30€ a 35€. Sem carência.
A opção Max, se subscrito o Módulo de Internamento, em que a 1.ª e 2.ª consultas têm o valor de 12.50€ e as seguintes consultas até à
10.ª têm um valor de 25€. Carência de 30 dias.
Para mais informação consulte a tabela de co-pagamentos em LOGO Saúde / Rede e Tabelas / Módulo Consultas.
Sem franquia. Sem reembolsos. Sem envio de documentação.

Complemento de Internamento
É o módulo que garante que em caso de internamento tenha a atribuição de uma indemnização de 40€ por cada dia de internamento,
o mesmo sucedendo em caso de imobilização por uso de gesso, com a atribuição de uma indemnização de 20€ por cada dia
de imobilização (ambas a utilizar a partir do 3.º dia).
Este módulo inclui também, em caso de intervenção cirúrgica, uma indemnização entre os 80€ e os 2.000€, dependendo da cirurgia.
O módulo pode ser selecionado em conjunto com o módulo de Internamento ou em separado.
Acesso imediato em caso de acidente, e apenas 30 dias de carência em caso de doença (exceto em casos específcos como parto
e algumas cirurgias - carência de 300 dias).
Sem franquia.
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Médico em Casa
É o módulo que garante a visita de Médico a Casa (ao domicílio), para estar devidamente protegido fora dos horários de atendimento
do seu médico e sem ter de recorrer às urgências dos hospitais.
A LOGO suporta o custo da 1.ª deslocação (por ocorrência), fcando a seu cargo apenas o custo de consulta, de 20€ (para mais do que
uma deslocação por ocorrência, o custo nas áreas de Lisboa e Porto situa-se, em média, entre os 10€ e os 20€).
Encontra-se também garantido o transporte em ambulância ou táxi e o serviço de aconselhamento médico telefónico, ambos gratuitos.
Tem ainda acesso gratuito, em casa, a Profssionais de Enfermagem (em caso de acamamento) e de Fisioterapia (3 utilizações por ano
/ máximo de 450€, para cada tipologia).
Sem carência. Sem franquia. Sem reembolsos. Sem envio de documentação.
2

Dentista
É o módulo que garante as consultas, exames, tratamentos e cirurgias relacionados com a especialidade de Dentista, em caso de
doença e acidentes. A especialidade de Ortodôncia está também incluída, bem como os respetivos aparelhos e manutenção.
Atos base a 15€, que incluem consultas e diversos tratamentos. Todos os atos médicos com preços especialmente contratados:
Descontos mínimos de 30%, com desconto médio de 45%. 750 locais de prestação disponíveis.
Sem carência. Sem franquia. Sem reembolsos. Sem envio de documentação.

Oftalmologista
É o módulo que garante as consultas, exames, tratamentos e cirurgias relacionados com a especialidade de Oftalmologia, em caso
de doença e acidentes. Inclui armações e lentes de todos os tipos.
Atos base a 35€, que incluem consultas e diversos tratamentos. Todos os atos médicos com preços especialmente contratados:
Descontos mínimos de 30%, com desconto médio de 50%. 300 locais de prestação disponíveis.
Sem carência. Sem franquia. Sem reembolsos. Sem envio de documentação.

Bem Estar
É o módulo que garante consultas não abrangidas pela medicina convencional, ou seja, as Medicinas Complementares tais como:
Acupuntura, Homeopatia, Quiroprática, Osteopatia, Shiatsu, Podologia e Talassoterapia complementadas pela aquisição de
medicamentos em Farmácias e Parafarmácias.
Inclui ainda o acesso a Ginásios, Healthclubs, Spa’s e Termas onde pode praticar exercício físico e relaxar, a preços especialmente
negociados para si.
Dispõe ainda de serviços na área da Estética, Nutrição, Genética, Preparação para o Parto, Crio-Preservação de Células Estaminais
e Cuidados para Seniores.
3.000 locais de prestação disponíveis, usufruindo de descontos médios de 46%.
Sem carência. Sem franquia. Sem reembolsos. Sem envio de documentação.
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O módulo de Bem Estar inclui ainda o BEM ESTAR ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. Pode adquirir diversos serviços (Alimentação, Hotéis, Banhos,
Tosquias) a preços especialmente negociados com descontos até 20%. Dispõe ainda de Serviços ao Domicílio, nomeadamente Entrega
de Ração e Petsitting.
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Linha Cliente
Linha Sinistros

707 999 200 • 935 937 000 • 965 962 002
707 999 746 • 935 937 293 • 965 962 003
Todas as linhas, duas úteis das 9h00 às 21h00
logo.pt • cliente@logo.pt • sinistros@logo.pt

Seguradoras Unidas S.A.
707 999 300 • Av. da Liberdade, 242, 1250-149 Lisboa
Capital Social: 182 000 000€ (realizado 84 000 000€)
Registo C.R.C. e NIPC: 500 940 231

