CARTÃO DE SAÚDE CVP
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
RENOVAÇÃO E/OU ADESÃO
2020/2021
O Cartão de Saúde CVP disponibiliza um conjunto de serviços que lhe permite escolher as vantagens e descontos que
melhor se adequam a si e à sua família. Conheça todas as opções disponíveis, que poderá subscrever de forma isolada
ou em conjunto.
Anuidade
Módulo 1 - Assistência médica ao domicílio
Serviço médico ao domicílio gratuito, extensível
ao agregado familiar e até ao limite de 6 pessoas.

€ 60,00

Módulo 2 - Benefícios no Hospital da CVP
Acesso a condições especiais no Hospital da CVP
para o primeiro titular. Acresce mais 1€/mês por cada
beneficiário adicional.
Módulo 3 - Rede de Saúde AdvanceCare
Uma Rede Nacional de parceiros com descontos
até 45% em consultas médicas, exames de diagnóstico, dentistas, ópticas, farmácias e outros
serviços de bem estar. Acresce mais 7€/mês por cada
beneficiário adicional.

€ 30,00
(por cada beneficiário do agregado familiar,
o valor adicional a pagar será de 1 €/mês)

€ 84,00
(por cada beneficiário do agregado familiar,
o valor adicional a pagar será de 7 €/mês)

Benefícios comuns a todos os módulos:
Desconto até 10 cêntimos/litro em combustíveis BP;
?
Seguro de acidentes pessoais;
?
Garantia de continuidade de assistência;
?
Descontos em ambulância CVP, na Escola de Socorrismo e na Escola Superior de Saúde CVP de Lisboa.
?
Os módulos de serviço do Cartão de Saúde CVP, podem ser subscritos individualmente, módulo a módulo, ou
conjuntamente, dois ou três módulos, mediante a necessidade de utilização dos utentes.
Enviamos em anexo, a Ficha de Subscrição para as novas adesões ou para alteração de dados dos antigos beneficiários
(colocando a cruz na Inscrição ou na Alteração respetivamente), bem com as Condições de Utilização do Cartão.
Quanto aos antigos beneficiários, caso pretendam renovar, não é necessário enviarem qualquer documentação uma
vez que a renovação é automática. Caso contrario devem informar os serviços do SINAPSA da sua decisão até ao dia 11
de Setembro de 2020.
O custo da anuidade pode ser liquidado em 2 prestações mensais.
Para mais informações, contactar o SINAPSA.
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