CARTÃO DE SAÚDE CVP

VANTAGENS PARA
TODA A FAMÍLIA.
Médico gratuito ao domicílio
Descontos na Rede AdvanceCare
Até 10 cênt. por litro em combustíveis

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.

MÉDICO AO DOMICÍLIO
GRATUITO 24H/DIA

HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA
PORTUGUESA (LISBOA)

€ 5/mês

€ 2,5/mês

Usufrua de assistência médica ao domicílio, extensível
ao agregado familiar, sem custos adicionais (até 6
pessoas).

Tenha acesso a consultas, exames, tratamentos, análises
entre outros cuidados de saúde com valores abaixo das
tabelas em vigor para o público em geral.

REDE ADVANCECARE

€ 7/mês
Beneficie de descontos na rede da AdvanceCare, em mais de 10.000 Médicos, 150 Hospitais e 10.500 Centros
de Diagnóstico e Tratamento de norte a sul do país e ilhas.

ATÉ 45% NA REDE MÉDICA
Acesso a uma ampla gama de serviços clínicos com descontos até 45% face aos valores das tabelas privadas. Inclui
consultas de clínica geral e de especialidades, medicina dentária, consultas de urgência, exames, tratamentos, análises
e internamento hospitalar, cirurgias e parto.

ATÉ 30% NA REDE DE BEM-ESTAR
Acesso a um conjunto de serviços da Rede de Bem-Estar, com descontos de 30% em cerca de 500 Óticas e Centros
Auditivos e até 15% em Farmácias.

BENEFÍCIOS ADICIONAIS PARA QUALQUER UMA DAS OPÇÕES SUBSCRITAS:
Desconto até 10 cent./litro em combustíveis BP: Desconto de 8 cêntimos/litro nos combustíveis Ultimate com tecnologia Active
e de 6 cêntimos/litro nos combustíveis simples BP. No dia 11 de cada mês obtenha um desconto adicional de 2 cêntimos/litro.
Descontos em Ambulâncias CVP, na Escola de Socorrismo e na Escola Superior de Saúde CVP de Lisboa.
Seguro de Acidentes Pessoais com capital de € 5.000 e Garantia de continuidade de assistência: Cobertura até € 5.000
em caso de acidente ocorrido em qualquer parte do mundo, em que resulte morte ou invalidez permanente.1

Informação Importante
1
Esta vantagem é exclusiva do Beneficiário Titular e tem limite de idade de 85 anos para permanência. No caso de morte do Titular, o Cartão
de Saúde CVP será cancelado e poderá ser atribuído um novo cartão gratuito, durante 3 anos, a um dos Beneficiários inscritos no agregado
familiar, que passará a ser Titular. A presente informação tem natureza publicitária. Este seguro é produto da Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A., comercializado pelo Banco BPI, S.A., na qualidade de Agente de Seguros n.º 419527591, registado junto da Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e autorizado a exercer atividade nos Ramos de Seguro Vida e Não Vida.

Toda a informação nos Balcões e Centros BPI Premier.

