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PLANO DE SAÚDE 
MEDICARE SILVER CREDIBOM
Vantagens

O Banco Credibom oferece a todos os seus clientes um Plano de Saúde sem qualquer mensalidade ou custo de adesão 
associado. Para usufruir das vantagens do seu Plano, basta apresentar o seu MediCard Credibom junto de mais de 17 500 
Prestadores da Rede de Saúde Medicare.

- Sem limite de idade;
- Sem exames médicos;
- Sem exclusões;
- Sem período de carência;
- Sem limites de utilização;
- Sem burocracias nem

pré-autorizações.

Esta oferta abrange apenas os clientes
ativos do Banco Credibom e é válida
até 31 de dezembro de 2022.
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PLANO DE SAÚDE 
MEDICARE SILVER 
CREDIBOM 1 ANO 

DE 
OFERTA(1)

COMO ESCOLHER UM PRESTADOR? 

1. Escolha o Médico/Hospital/Laboratório ou qualquer outro serviço pertencente à Rede de Saúde Medicare. 

2. Aceda ao site medicare.pt, clique em Rede de Saúde e faça a sua pesquisa. Consulte o distrito, a  especialidade e o Prestador 
 que pretende ou contacte o Serviço de Apoio ao Cliente, onde uma equipa especializada o irá ajudar.
 Apoio ao Cliente – 219 441 113 – segunda a sexta, das 8h às 20h

COMO FAZER NA CONSULTA?  

1. Mostrar o Medicard Credibom e um documento de identificação antes da consulta. 

2. Efetuar o pagamento junto do Prestador Medicare.

3. Pedir sempre os recibos dos pagamentos para incluir na sua declaração de IRS. 
 

O PLANO INCLUI:   

Descontos até 30%  
Acesso à Rede de Saúde Medicare: Consultas, exames e/ou tratamentos médicos 
com valores convencionados junto de mais de 17 500 Prestadores de Saúde.  

Três atos dentários gratuitos:(2) 
- Check up dentário; 
- Limpeza dentária (destartarização); 
- Extração de dentes(3). 

Estes atos/tratamentos gratuitos podem estar incluídos em planos de tratamentos 
dentários. Sujeito a confirmação junto do Prestador de cuidados de saúde. 
Aconselhamos a realização de uma consulta de diagnóstico.

(1) O Banco Credibom oferece a todos os seus clientes ativos o Plano de Saúde Medicare Silver Credibom, sem qualquer mensalidade ou custo de adesão associado. 
(2) Desde que realizados no âmbito de um plano de tratamento dentário. Sujeito a confirmação junto do prestador de cuidados de saúde. Aconselha-se a realização 
      de uma consulta de diagnóstico. 
(3) Exodontia de dente decíduo, monorradicular ou multirradicular supranumerário. 

3

Como utilizar

https://www.medicare.pt/rede-medica


Guia do utilizador Plano de Saúde Medicare Silver Credibom

Os valores abaixo mencionados são meramente indicativos. Para consultar os preços de atos médicos, contacte diretamente 
o parceiro escolhido da Rede de Saúde e Bem-estar Medicare. 

ESPECIALIDADES MÉDICAS(1)

Consulta medicina geral e familiar 20€
Consultas especialidade  30€
Consulta de atendimento urgente(2)  35€
Consulta nutrição  20€
Consulta terapia da fala  15€ 

ANÁLISES CLÍNICAS(1)

Colesterol total 0,90 €
Trigilicéridos 1,80 €
Ácido úrico 0,90 €
Velocidade de sedimentação 1,50 €
Urina ii (análise sumária da urina) 0,90 €
Hemograma com Plaquetas 3 €

MEDICINA DENTÁRIA(1)

Check-up dentário Grátis(3)

Limpeza dentária  Grátis(3)

Extração de dentes(4) Grátis(3)

Prótese em resina acrílica com 14 dentes 198€
Estudo ortodôntico 35€

EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO(1)

Ecografia mámaria 25 €
Ecografia ginecológica 20 €
Ecografia obstétrica 25 €
Ecografia renal 25 €
Mamografia 28 €
Eletrocardiograma 6 €
Eletrocardiograma com prova de esforço 30 €
Ecocardiograma 35 €
Audiograma tonal simples 10 €
Timpanograma 15 €
Endoscopia alta 45 €
Colonoscopia total 75 €
Rx tórax, pulmões e coração (1 incidência) 7,50 €
Ortopantomografia 12 €
Espirometria simples 12 €
Tac (tomografia axial computorizada) 60 €
Ressonância magnética 140 €

FISIOTERAPIA(1)

Corrente contínua 0,85 €
Ultrassom 1,50 €
Calor húmido 0,60 €
Cinesiterapia respiratória 2,10 €
Massagem manual de uma região 1,50 €
Hidromassagem 1,60 €

ÓTICAS
Lentes e armações Até 45 %
Óculos de sol Até 45 %
Lentes de contacto convencionais Até 45 %
Exame visual S/custo

FARMÁCIAS
Medicamentos sujeitos a receita médica até 10 %
Medicamentos de venda livre até 15 %

Preços de referência

TABELA 

(1) Verifique as especialidades e corpo médico aderente bem como os atos e/ou tratamentos incluídos, junto do Prestador Medicare selecionado. 
(2) Inclui todos os atos médicos, fármacos, consumíveis e meios complementares de diagnóstico, exceto TAC e Ressonância Magnética. 

Para saber mais sobre os preços de atos e/ou tratamentos médicos, contacte diretamente o Prestador selecionado ou, em alternativa, o Serviço de Apoio ao Cliente 
Medicare em 219 441 113 ou em info@medicare.pt. 
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Condições gerais 

PLANO DE SAÚDE 
MEDICARE SILVER CREDIBOM

1. OBJETO  
1.1. O Plano de Saúde Medicare Silver Credibom coloca à disposição do utilizador do Medicard Credibom o acesso 

 a um conjunto de serviços de saúde e de assistência, assim como um vasto leque de benefícios proporcionados 
 pelos parceiros da Rede de Saúde Medicare. Saiba mais em medicare.pt. 

1.2. Outros serviços e benefícios que não estejam incluídos na Rede de Saúde Medicare ou indicados nos serviços
 incluídos na oferta (ponto 3), encontram-se excluídos deste presente contrato. 

2. CONDIÇÕES DE ACESSO AO SERVIÇO   
2.1. Ser cliente ativo do Banco Credibom. 

2.2. Apresentar o Medicard Credibom e um documento de identificação pessoal com fotografia junto dos parceiros 
 da Rede de Saúde Medicare.

2.3. O cliente do Banco Credibom é o único responsável pelo pagamento das importâncias que forem devidas 
 aos Prestadores da Rede de Saúde Medicare.

3. GARANTIAS   .
3.1. Sem limite de idade.

3.2. Sem exames médicos.

3.3. Sem exclusões.

3.4. Sem período de carência.

3.5. Sem limites de utilização.

3.6. Sem burocracias nem pré-autorizações. 

4. REDE DE SAÚDE MEDICARE    

Pesquise em medicare.pt entre 
os mais de 17 500 Prestadores 
da Rede de Saúde Medicare.
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