Vencedora 2021
Condições Seguro Saúde MGEN

SEGUROS DE SAÚDE MUTUALISTAS
A MGEN é a sua mútua de seguros de saúde. Baseia-se em princípios mutualistas e protege os seus aderentes sem discriminação: todos têm
acesso ao mesmo tipo de proteção, aos mesmos preços em função do respetivo escalão etário, independentemente da sua situação física,
idade, situação económica ou social.
É uma organização democrática que não remunera capitais, os excedentes são reinvestidos na proteção dos aderentes e isso faz toda a
diferença!
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O Aderente tem de incluir todos os membros do seu agregado familiar. Exceto se um dos familiares:
• Estiver ausente de forma prolongada no estrangeiro (mais de 6 meses)
• Estiver protegido por outra apólice de seguro suportada pela entidade patronal.
• Estiver protegido por sub-sistema de saúde (ex: adse).

Sempre que ocorrer uma alteração do agregado familiar, o tomador deve informar a MGEN no prazo de 60 dias.

Os membros do Agregado Familiar são incluídos obrigatoriamente no mesmo contrato de Seguro e no mesmo plano de garantias. No
entanto, os familiares que beneficiem da ADSE deverão subscrever o plano complementar.

As solicitações de alteração do plano de garantias devem ser apresentadas à MGEN por escrito, com justificação que descreva o motivo da
alteração, até 60 (sessenta) dias antes da data da renovação, ficando sujeitas à apreciação e à aceitação técnica do risco.
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Estas características assentam nos princípios de entreajuda e solidariedade e distinguem a MGEN das Seguradoras tradicionais. Neste
sentido, qualquer doença está sempre garantida em qualquer das soluções de matriz mutualista da MGEN.
Distinguimos algumas das situações que habitualmente são excluídas pelas seguradoras tradicionais, que se encontram garantidas pela
MGEN:
• Tratamentos e atos médicos por infeção de VIH/Sida;
• Obesidade mórbida;
• Cuidados paliativos e continuados;
• Psicologia e Medicinas alternativas;
• Doenças pré-existentes à adesão do seguro;
• Tratamentos de hemodiálise;
• Vacinas, quando prescritas pelo médico;
• Doenças provocadas por malformação congénita.
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CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS
Na próxima anuidade a sua apólice de saúde vai beneficiar das novas Condições Gerais e Especiais aprovadas pela Assembleia de
Representantes que ocorreu no passado dia 26 de Outubro de 2020.
Tendo em conta que a MGEN é uma mútua de seguros empenhada na proteção da família e das pequenas e médias empresas, as Condições
Gerais e Especiais aprovadas são aplicadas a todos os Aderentes de forma transversal, transparente e sem discriminação.
Evidenciamos a nova Cobertura de Medicina Online e ao Domicílio, com novos serviços, disponíveis todos os dias do ano, 24h por dia:
a) Consulta médica por telefone, realizada por médicos especializado em medicina geral e familiar.
b) Consulta médica por videoconferência, realizada por médicos de medicina geral e familiar.
c) Consulta médica no domicílio.
d) Envio e entrega de medicamentos no domicílio onde a Pessoa Segura se encontre.
Este serviço é realizado em Portugal Continental, até às 23h do próprio dia ou no dia seguinte, exceto domingos. As despesas dos
medicamentos serão comparticipadas pela MGEN em regime de reembolso, desde que a cobertura de Medicamentos esteja
contratada e expressamente indicada nas Condições Particulares.
e) Consulta médica por videoconferência, exclusivamente através da aplicação móvel KNOK/MGEN (disponível em Apple Store ou Google
Play Store).

Recomendamos uma leitura atenta do documento, disponível em www.mgen.pt/CG_2021.pdf.
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CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO:
No âmbito do Protocolo celebrado, é com satisfação que apresentamos as condições de renovação dos contratos de seguro de matriz
mutualista, com efeito a partir do próximo 01 de Janeiro de 2021. Salientamos que as alterações se aplicarão com efeito às datas aniversárias
de cada contrato de seguro estabelecido ao abrigo do presente protocolo.
As condições apresentadas têm como principal preocupação, a adaptação solidária dos respetivos Seguros de Saúde Mutualistas às
necessidades dos Aderentes, respeitando o equilíbrio técnico dos beneficiários garantidos.

PLANOS QUE DEIXARAM DE ESTAR DISPONÍVEIS PARA NOVAS ADESÕES DESDE 01.01.2018:
Dado que foram desenvolvidas novas alternativas de proteção, que permitem melhorar a proteção dos aderentes, o plano de garantias Vital
foi descontinuado. Deixando de ter novas adesões há mais de dois anos, a mutualização do risco neste plano tem sido insuficiente, pelo que
as pessoas seguras neste plano passarão a ser abrangidas pelo plano Base, conforme o quadro acima.

Notas:
O pagamento do prémio anual em frações (mensais, trimestrais ou semestrais) está isento de encargos adicionais.
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PLANO DE GARANTIAS: BASE

CONDIÇÔES PARA A RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE SEGURO EM 2021:
Seguem-se os detalhes dos planos e respectivas tarifas em vigor a partir do dia 01/01/2021.
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PLANO DE GARANTIAS: ESSENCIAL

CONDIÇÔES PARA A RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE SEGURO EM 2021:
Seguem-se os detalhes dos planos e respectivas tarifas em vigor a partir do dia 01/01/2021.
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PLANO DE GARANTIAS: IDEAL

CONDIÇÔES PARA A RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE SEGURO EM 2021:
Seguem-se os detalhes dos planos e respectivas tarifas em vigor a partir do dia 01/01/2021.
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PLANO DE GARANTIAS: COMPLEMENTAR

CONDIÇÔES PARA A RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE SEGURO EM 2021:
Seguem-se os detalhes dos planos e respectivas tarifas em vigor a partir do dia 01/01/2021.
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