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NOTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
VICTORIA SAÚDE CARTÃO  
 

O QUE É O VICTORIA SAÚDE CARTÃO? 

QUAIS AS VANTAGENS DO VICTORIA 
SAÚDE CARTÃO? 

O VICTORIA Saúde Cartão permite-lhe o acesso a uma proteção em saúde com um esforço 
financeiro muito reduzido, beneficiando de uma vasta Rede Médica a preços convencionados. 

O VICTORIA Saúde Cartão é uma solução que lhe garante o melhor acompanhamento médico a 
preços reduzidos.  

COMO FUNCIONA O VICTORIA SAÚDE 
CARTÃO? 

O VICTORIA Saúde Cartão é um produto que lhe garante: 

 

Acesso à Rede de Prestadores   
Internamento Hospitalar 
Subsídio Diário por Internamento Hospitalar 
Segunda Opinião Médica Internacional 
Portabilidade das Garantias ao Estrangeiro 
Acesso à Rede Bem Estar 
Assistência em Portugal 
Assistência em Viagem no Estrangeiro 
 

POSSO USUFRUIR DE IMEDIATO DO 
MEU SEGURO? 

Pode começar a usufruir de imediato de algumas das vantagens do seu seguro (sem períodos de 
carência), como é o caso de: 
 

 Preços reduzidos na Rede de Prestadores Future Healthcare; 

 Assistência Médica 24 horas. 

 
As garantias de Internamento Hospitalar e Subsídio Diário por Internamento Hospitalar prevêem um 
período de carência geral de 90 dias, que poderá estender-se a 365 dias, para alguns atos médicos. 
Consulte as Condições Gerais e Especiais para informação mais detalhada sobre os períodos de 
carência. 

O QUE DEVO FAZER PARA UTILIZAR O 
MEU SEGURO? 

Funciona de uma forma muito simples: 
 
Descontos em Hospitalização, Consultas, Tratamentos e Exames, Parto e Estomatologia 
Para usufruir dos descontos previstos pelo seu cartão de saúde, basta consultar a rede de 
prestadores, marcar a sua consulta e apresentar o seu cartão na unidade médica/hospitalar 
escolhida. 
 
Hospitalização 
Em caso de Hospitalização, deve solicitar previamente o respetivo pedido de pré-autorização, 
através da Linha de Saúde VICTORIA. 
 
Segunda Opinião Médica Internacional 
A VICTORIA garante através deste Serviço, e mediante a solicitação da Pessoa Segura, o 
desenvolvimento de ações necessárias à recolha de uma segunda opinião médica, não só sobre um 
diagnóstico de Doença Grave ou tratamento em curso, mas também para qualquer situação que se  
manifeste como sensível para si e terá uma resposta, analisada por uma equipa de Médicos 
especialistas de reputação internacional, num prazo médio de 72 horas. 
 
Assistência em Portugal e Assistência em Viagem no Estrangeiro 
A VICTORIA garante-lhe Assistência 24 horas, esteja onde estiver. Para detalhes sobre esta cobertura 

consulte as Condições Gerais e Especiais do VICTORIA Saúde Cartão. 
 
Cartão Virtual de Saúde 
Através da aplicação Passbook de um smartphone, poderá fazer download de um cartão Virtual. 
Este cartão poderá ser utilizado da mesma forma que o cartão físico bastando, para tal, que a 
Pessoa Segura se identifique junto da Rede Médica de Prestadores Future Healthcare, mostrando o 
cartão no smartphone, juntamente com um documento de identificação. Quais as principais 
vantagens? 

 O cartão de saúde estará sempre consigo através de um smartphone. 

 Os cartões de todo o agregado familiar, incluídos numa mesma apólice, podem estar disponíveis 

em mais do que um dispositivo móvel, facilitando o acesso à Rede de Prestadores com maior 
comodidade e simplicidade para toda a família. 
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Esta nota de informação prévia inclui apenas um resumo dos principais aspetos do VICTORIA 
SAÚDE CARTÃO e não dispensa a consulta da informação contratual legalmente exigida.  



Marketing Promocional  - 01.05.2017 |   V.1 - Proposta VICTORIA Saúde Cartão |  Ao abrigo do novo acordo ortográfico 

VICTORIA - Seguros, S.A. - Av. Liberdade, 200 1250 -147 Lisboa Portugal - Telf. 21 313 41 00 - Fax. 21 313 47 00 - Matrícula C.R.C. Lisboa e NIPC 506 333 027 - Capital Social EUR 34.850.000 

W
EB

D
O

C
 V

SC
 0

5.
17

 

Plataforma de Registo Pessoal para que assuma sempre o controlo da sua saúde. 
Em parceria com a Activ Doctors Online, oferecemos-lhe o acesso a uma solução única no País: uma 
nova forma de gerir a Saúde!  
A Pessoa Segura tem acesso a uma plataforma online onde vai poder, de forma fácil e segura, 
registar e controlar toda a informação relevante para a sua Saúde: Dados Demográficos, Clínicos e 
Terapêuticos. Estes registos estarão disponíveis, em qualquer momento e local, e poderão ainda ser 
partilhados com médicos ou com contactos de emergência (ex. familiares), caso a Pessoa Segura 
assim o entenda. 
Para se registar na Plataforma do Registo Pessoal de Saúde deverá aceder a: www.activdoctors.fr/
victoria/. 
Para uma navegação mais eficiente da Plataforma utilize o browser Google Chrome. 

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO  
NO VICTORIA SAÚDE CARTÃO? 

Existem despesas de saúde que não estão abrangidas pela sua apólice, como por exemplo situações 
de doença, acidente ou gravidez pré-existentes. 
Poderá encontrar a lista completa das situações excluídas do seguro nas Condições Gerais e 
Especiais da Apólice. 

TENHO QUE FAZER EXAMES 
MÉDICOS PARA SUBSCREVER 
O VICTORIA SAÚDE CARTÃO? 

Não tem que efetuar quaisquer exames ou preencher questionário clínico para aderir ao cartão de 
saúde, uma vez que este cartão não exige nenhuma formalidade clínica. 

No entanto, e em caso de Hospitalização e Subsídio Diário por Internamento Hospitalar serão 
validadas eventuais situações pré-existentes que não estão abrangidas pelo seguro. 

QUAL A DURAÇÃO DO SEGURO? O contrato de seguro tem a duração de um ano, sendo automaticamente renovado caso não exista 
manifestação de interesse de qualquer das partes em terminar o contrato. Esta manifestação de 
interesse deverá ser comunicada por escrito, com uma antecedência mínima de 30 dias em relação 
à data de renovação da apólice. 
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QUANDO DEVO PAGAR O PRÉMIO?  A VICTORIA avisa por escrito o tomador do seguro do montante a pagar, com uma antecedência 
mínima de 30 dias em relação à data em que o valor é devido.  

O QUE ACONTECE EM CASO DE FALTA 
DE PAGAMENTO? 

A falta de pagamento determina o cancelamento do seguro. Caso se trate de um prémio adicional 
resultante de uma alteração contratual, a falta de pagamento determina a ineficácia da alteração 
solicitada. 

ATENDIMENTO VICTORIA A Linha Saúde VICTORIA tem o n.º 808 500 270.  

COMO DEVO PROCEDER CASO 
PRETENDA EFETUAR UMA 
RECLAMAÇÃO? 

Em caso de reclamação relativamente às suas coberturas ou ao serviço dos prestadores 
convencionados, deverá contactar a Linha Saúde VICTORIA. 

Se considerar que a resposta recebida não é a mais adequada, poderá sempre apresentar o seu caso 
por escrito diretamente à VICTORIA, que dispõe de um Provedor do Cliente, um órgão independente 
e imparcial, que irá reavaliar a reclamação. 

Poderá ainda recorrer diretamente à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 
(www.asf.com.pt). 

http://www.asf.com.pt



