SAÚDE

Para cada pessoa
o seguro certo

A Optirisk oferece uma ampla gama de seguros de saúde, desde as soluções mais
simples até aquelas com cobertura internacional ilimitada e cobertura vitalícia.
É desde o primeiro contato que oferecemos um serviço gratuito e personalizado de
análise e consulta ao mercado, o que nos permite apresentar a opção de seguro de
saúde que mais de adequa às suas necessidades.
UM SERVIÇO PERSONALIZADO
Na Optirisk, todo o processo é acompanhado por um Gestor dedicado. Asseguramos em nome do
cliente, todo o contato com a seguradora e respectivos prestadores através dos nossos canais
preferenciais, de forma a garantir a sua tranquilidade naquilo que é mais importante: a sua a saúde.
O SEGURO DE SAÚDE
O Seguro de Saúde garante a sua proteção no caso de doença e acidente e permite o acesso rápido e
eficiente a uma rede de prestadores clínicos privados que disponibilizam um vasto leque de especialidades.
Hospitalização e Internamento - Garante as despesas decorrentes de internamento, cirurgia e todos
os tratamentos complementares.
Ambulatório - Garante o acesso a uma rede de prestadores clínicos privados, comparticipando as
despesas com Consultas, Exames Auxiliares de Diagnóstico e Tratamentos em regime de ambulatório.
Saúde Dentária (Estomatologia) – Consultas e Tratamentos de Estomatologia em rede de prestadores
clínicos privados, em regime de comparticipação ou desconto.
Próteses e Ortóteses - Garantia das despesas com Próteses (excluindo
as estomatológicas) e Ortóteses (como aros e lentes, lentes de contato,
ortóteses auditivas e ortopédicas) em rede em regime de comparticipação
ou desconto.
Doenças Graves – Garantia de um capital adicional para internamento e
tratamento de doença grave (Cancro, Bypass Coronário, Transplante,
Neurocirurgia, entre outras). Acesso aos melhores especialistas e unidades
hospitalares, em Portugal e no estrangeiro.
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Este documento é de natureza publicitária e não substitui as Condições Particulares e Especiais de cada contrato.

