CAMPANHA
MEDICARE GOLD:
ANÁLISES SAÚDE 2018
Ao subscrever esta oferta,
o Cliente terá acesso aos
seguintes serviços:
Serviços com custo reduzido:
REDE MEDICARE:
Consultas, exames e/ou
tratamentos médicos.
Serviços sem custo:
ANÁLISES CLíNICAS: Hemograma
total; Glicose; Creatinina e Colesterol
total desde que realizadas nos
laboratórios e/ou Postos de Colheita
GERMANO DE SOUSA.

Glicose

GRÁTIS*

(Diabetes)

Colesterol total

GRÁTIS*

(Doenças Cardiovasculares)

Creatinina

GRÁTIS*

(Doenças Renais)

Hemograma total

GRÁTIS*

(Avaliação da Saúde geral)
Cerca de 300 Postos
em todo o território
Nacional!

O Cliente beneficiará ainda
das seguintes vantagens:
Oferta das mensalidades referentes ao Plano de Saúde MEDICARE GOLD: Análises Saúde 2018 pelo período
de 6 (seis) meses a contar da data de subscrição, findos os quais, os benefícios associados, caducam
automaticamente.
*Ao abrigo da Campanha “Análises Saúde 2018”, o Cliente terá acesso gratuito uma única vez, desde que
realizadas num dos laboratórios GERMANO DE SOUSA, às seguintes análises clínicas: Hemograma total;
Glicose; Creatinina e Colesterol total.
A MEDICARE e os laboratórios GERMANO DE SOUSA, no âmbito da Campanha “Análises Saúde 2018”, suportam
o custo associado às análises oferecidas.
Os serviços médicos prestados pelos Parceiros têm custo para o Cliente e/ou Beneficiário(s) com excepção
dos serviços sem custo, sendo os descontos até 30% sobre o preço particular do PARCEIRO. A percentagem
de desconto é meramente indicativa não constituindo uma obrigação
para todos os Parceiros da Rede MEDICARE. A percentagem indicada
teve por base a média de valores particulares das consultas, exames e/
ou tratamentos médicos facultados pelos Parceiros em cada momento,
não podendo a MEDICARE ser responsabilizada caso se verifique alguma
alteração ao valor particular.

CONTACTOS

Esta oferta é restrita a um único beneficiário. Só serão admitidos
beneficiários que nunca tenham aceite uma oferta MEDICARE.

Juntos pela sua Saúde!

Av. da República
n.º 50 pisos 0 /1
1050-196 Lisboa
+351 219 441 113
info@medicare.pt

www.medicare.pt

