Critical Advantage®
Plano internacional de doenças graves

A sua saúde
nas melhores
mãos

Proteção

O melhor
tratamento
internacional
coberto até
1.000.000 €

Segurança

O Critical Advantage®
coloca ao seu alcance os
melhores especialistas e
tratamentos internacionais,
com excelentes coberturas.

A Melhor Medicina Internacional.
Aceda aos melhores especialistas e
hospitais no mundo.1

Excelentes Coberturas.
Até 1.000.000 €, para despesas médicas,
alojamento e deslocação.2

Sem Incómodos Adicionais.
A Best Doctors encarregar-se-á de
organizar todos os trâmites hospitalares e
de viagem, ocupando-se das despesas.2
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Âmbito Territorial: todo o mundo exceto Portugal.

Total das despesas cobertas, 1.000.000 € por segurado e um ano com um limite de
2.000.000 € por segurado/ano durante toda a duração do contrato do seguro, inclui
despesas de deslocação o segurado e o seu acompanhante por ano despesas de
alojamento para o segurado e o seu acompanhante por ano,
Sublimites:
(A) Subsidio diário de Hospitalização (fora do País)
100 EUR/dia até
60 dias de hospitalização no estrangeiro por sinistro
(B) Subsídio para Medicação (no país)
50,000 EUR por
segurado/ limite de vida do contrato.
Os sublimites para os benefícios (A) e (B) fazem parte das coberturas anuais e de
limite do contrato como indicado acima por segurado.
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A Melhor Medicina
Internacional

Porquê
aderir
ao seguro?

Oferece-lhe acesso às
recomendações de um
prestigiado especialista
internacional, que analisará o seu
diagnóstico e recomendar- lhe-á o
tratamento mais adequado
através do serviço
InterConsulta™, segunda opinião

Sem franquias. Não terá de pagar
o custo dos tratamentos, transporte
ou alojamento.
Sem preocupações adicionais, a Best
Doctors tratará de todos os trâmites médicos
e organizará os detalhes da viagem para o
segurado e o seu acompanhante.

médica especializada da Best
Doctors.
Vai poder receber tratamento
médico nos melhores hospitais no
estrangeiro com uma cobertura
excecional de
1.000.000 €, que incluí despesas de
alojamento e viagem
para o segurado e o seu
acompanhante, subsidio
diário de hospitalização
(fora do país) e subsidio
para medicação ( no país).

As doenças cardiovasculares, doenças
cerebrovasculares e o cancro são a
principal causa de morte em Portugal,
representando 44%2 dos casos.

O Critical Advantage® cobre tratamentos
oncológicos, By-pass de artéria coronária,
substituição ou reparação de válvula
cardíaca, transplante de órgão de daor
vivo/tecidos e neurocirurgia.3
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WHO (World Health Organization) 2006.

As Condições Gerais da Apólice incluem uma descrição detalhada das doenças e
tratamentos cobertos.
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O Carlos teve um tumor da
hipófise que podia ter resultado
numa morte prematura. Foi-lhe
recomendado cirurgia imediata
para remover o tumor.
O Carlos teve acesso às
recomendações do um
especialista de topo, a nível
mundial, selecionado da base
de dados da Best Doctors,
forneceu-lhe uma meticulosa e
detalhada revisão do seu caso
e concordou que a cirurgia
sugerida seria a melhor opção.

Ao abrigo do Critical Advantage®,
a Best Doctors foi capaz de
garantir ao Carlos a oportunidade
de ser submetido à cirurgia nos
EUA, organizando tudo, desde os
serviços médicos às marcações
de viagem e alojamento.
A cirurgia foi considerada
plenamente bem-sucedida
e o Carlos, nos próximos cinco
anos, irá simplesmente realizar
exames anuais.

Já que a experiência do cirurgião
foi considerada um ponto-chave
na confirmação da cirurgia, a
Best Doctors providenciou uma
pequena lista de Neurocirurgiões
(intracranianos) de renome
mundial e de hospitais onde a
cirurgia poderia ser levada a
cabo.

Este caso é baseado em factos reais, contudo para respeitar
e manter a privacidade do doente e a sua confidencialidade,
os dados pessoais foram modificados.
As fotografias são apenas usadas para fins ilustrativos.

A Best Doctors
providencia-lhe uma
cobertura a nível
mundial bem como
tranquilidade
“O hospital é excelente, a equipa médica do
mais alto nível, e valeu bem a pena ir para tão
longe para ser tão bem tratado. Ao longo de
todos estes meses pude contar com o apoio
incondicional da Best Doctors, que excedeu em
muito as minhas melhores expectativas.”

Best Doctors
Fundada em 1989 por médicos da Universidade
de Harvard, a Best Doctors é líder mundial em
serviços médicos. Tem acesso a mais de 50.000
especialistas, a nível internacional, considerados
pelos seus pares como os melhores na sua área.
Estes especialistas são consultados para emitir
segundas opiniões médicas através do exclusivo
serviço de InterConsulta da Best Doctors. Além
disso, a Best Doctors, facilita aos segurados o
acesso aos melhores tratamentos em prestigiados
centros hospitalares internacionais.

Tranquilidade
“Posso afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que o seguro
que efetuei com a Best Doctors foi a melhor escolha que
fiz, pois permitiram-me o acesso aos melhores médicos do
mundo para o tratamento da minha doença e conduziram todo
o processo com um elevadíssimo grau de profissionalismo e
onde o cuidado humano não foi negligenciado.”

Se desejar informação adicional sobre
o Critical Advantage® contacte:

Best Doctors, o Logo Best Doctors, InterConsultation, e Critical Advantage são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Best Doctors, Inc., nos Estados Unidos e noutros
países, e são usados sob licença.
A informação incluída neste documento é puramente comercial e não constitui um contrato.
Best Doctors Underwriting Europe - Mediação de Seguros, Unipessoal Lda, actuando na qualidade de agente de seguros em representação da companhia de Catlin Insurance Company
(UK) Ltd.
A Best Doctors Portugal Unipessoal LDA é responsável pela prestação de serviços médicos incluídos no Critical Advantage.

