Chegou o seguro de saúde que é TOP!
O VICTORIA Saúde Universal TOP, versão melhorada do antigo VICTORIA Saúde Universal, já
se encontra disponível para comercialização.
Conta com 2 opções de contratação: Ativo e Valor. Em que é que elas são diferentes? No seu
funcionamento, mas acima de tudo, trata-se de 2 produtos que respondem pelas
necessidades dos clientes, em função do seu ciclo de vida. Com total flexibilidade.
Ativo (ManagedCare) – Para os Clientes que pretendem uma opção para as necessidades do
seu dia-a-dia.
Sem aplicação de franquia; Modalidade copagamento dentro da rede e de Reembolso fora da
rede de prestadores.
Valor (Reembolso) – Para os Clientes que se preocupam em ter uma proteção para situações
mais graves ou que querem, p.e., um complemento ao seguro da sua empresa.
Franquia €500; Modalidade de Reembolso para utilização/prestadores dentro e fora da rede.
Mas, porque é que é TOP?
Porque sabemos que cada Cliente é único e especial. É diferente.
E, por ser diferente, cada Cliente deve ter um seguro de saúde que se adapta à sua vida e
que lhe permite gerir a saúde da melhor forma.
As duas opções acima referidas representam exatamente isso – uma diferente forma de
gestão que cada Cliente faz à sua saúde.
E este é o mote de comunicação deste novo produto – “Conheça um seguro diferente.
Marque a diferença na sua saúde”.
Convidamos então os Clientes a conhecerem um seguro que é diferente dos outros e que
pode marcar a diferença na saúde e que lhes disponibiliza benefícios também eles únicos.
Vamos ver alguns?

TOP é ter…
Um seguro flexível.
Pode mudar com o Cliente e com a sua vida. Quer isto dizer que, caso o Cliente pretenda, pode
passar de uma opção para a outra (ativo ou valor) escolhendo a que faz mais sentido.
Para além disso, não tem idade limite de permanência.

Um Capital Universal de €100.000 para Internamento Hospitalar, Consultas, Tratamentos e
Exames.
Um Capital adicional de €100.000.
Face a uma doença grave, tendo esgotado o plafond, é colocado à disposição um plafond
adicional de €100.000.
€1.000.000 para doenças graves no Estrangeiro.
A opção de gerir o seguro e ter acesso a um Benefício de 25%.
Devolvemos 25% do valor que o Cliente pagou anualmente (Prémio Comercial), caso não exista
comparticipação de despesas nesse ano.
Um seguro “portátil” (Portabilidade).
O VICTORIA Saúde Universal TOP viaja com o Cliente. Por esse motivo as suas garantias são
válidas em Portugal e no mundo.
Um Médico online, sempre disponível, em casa ou onde o Cliente estiver.
O serviço Médico 24/7 conta com uma Equipa de Médicos disponíveis por telefone, e-mail ou
APP. Estão ao dispor 24 horas por dia, 7 dias por semana, para consultas.
Caso o Médico assim o entenda, após a consulta, poderá fazer enviar eletronicamente uma
prescrição médica. Estas consultas são gratuitas e sem limite de utilização.
Muitas mais vantagens…
Coberturas complementares com capital crescente, possibilidade de doenças pré-existentes
poderem deixar de estar excluídas ao fim de 5 anos, entre muitas outras.

Peça mais informações, estamos aqui para o ajudar, CONSULTE-NOS

