O QUE LHE
OFERECEMOS
O Plano BULL SAÚDE é a solução ideal para protecção da saúde e
bem-estar de toda a família.

Por um valor reduzido tenha um médico em casa, faça um check-up
anual, aceda a uma vasta rede de Médicos de Clínica Geral e

Especialidade, Hospitais, Clínicas, Farmácia, Estética, Óticas entre
outros.

Adesão sem questionários
médicos
Sem limites de idades

Envio de Médico ao Domicílio

24 horas dia
7 dias / semana

CUIDAMOS DA SUA
SAÚDE E BEM-ESTAR

Serviço de Atendimento Permanente
Central de Marcação de Consultas
Aconselhamento Médico Telefónico
Envio de Medicamentos ao Domicílio

Sem limites de utilização
Sem períodos de carência
Sem exclusões devido a préexistências ou doenças
crónicas
Sem necessidade de envio de
documentação

Para utilizar todos estes serviços basta ligar
para a nossa linha de atendimento

Como utilizar?

permanente (210 443 771) ou consultar o
nosso diretório clínico (www.rnamedical.pt)
e dirigir-se a qualquer hospital, clínica ou
médico indicado, mediante a apresentação
do seu cartão Bull Saúde.

O que vai receber
em casa?

O Cartão Bull Saúde personalizado para
cada um dos aderentes e que garante o
acesso a todos os serviços
disponibilizados.

Desconto imediato no
prestador
Serviço personalizado
Acompanhamento permanente
Linha de atendimento 24h/dia
7dias/semana
Acesso à maior rede privada de
saúde e bem-estar com mais
de 23.000 prestadores em todo
o país
Acesso a novas coberturas

ACTOS MÉDICOS (valores de referência)
Actos Médicos

Valores de Referência
PVP

Valores de Referência
Bull Saúde

Consultas de Medicina Dentária

35,00

Limpeza Dentária

40,00

12,00

Consulta de Urgência

80,00

45,00

Consulta de Clínica Geral

50,00

35,00

Consulta de Cardiologia

80,00

35,00

Consulta de Dermatologia

90,00

35,00

Outros Serviços

Sem Custo

Benefício Bull Saúde

Acesso a Rede de Farmácias

Descontos até 15 %

Acesso a Rede de Ópticas

Descontos até 20 %

Acesso a Rede de Partos

Pacote Fechado

Acesso a Rede de Cirurgia Estética

Pacote Fechado

Procedimentos no prestador
Sempre que se dirigir a um prestador da rede convencionada identiﬁque-se apresentando o seu cartão de saúde.
Após a realização do seu acto médico deverá proceder ao pagamento junto do Prestador de acordo com os
valores convencionados para o Plano Bull Saúde.
No ﬁnal do ano reúna os recibos relativos aos pagamentos efectuados e inclua-os nas despesas com a saúde no
IRS.

Para usufruir de todas as vantagens deste plano de saúde, tem apenas de contactar-nos
através do número de telefone 210 443 771.

Já sabe … É tão simples cuidar de si!

Adira hoje mesmo!

