


Informação sobre funcionamento e garantias do serviço!
Através da linha de atendimento permanente o cliente poderá solicitar informações sobre o produto 
ou solicitar esclarecimentos quanto aos procedimentos.!
▪  Informações sobre as coberturas, rede médica, custo de serviço, etc.!
▪  Equipa disponível 24 h / dia!

Central de Marcação de Consultas!
▪  Informações sobre Estabelecimentos Médicos e Unidades Hospitalares da Rede RNA Medical, 
Hospitais, Médicos, Centros de Reabilitação, de Raio X, análises e outros meios complementares 
de diagnóstico, para consulta externa e da especialidade em Portugal. !
▪  Equipa disponível 24 h / dia.!
▪  Confirmação da data, hora e local da consulta até ao máximo de 48h após o pedido de marcação.!
▪  Pedido de agendamento numa única chamada telefónica. Maior comodidade e conforto.!

REGALIAS!



▪ Aconselhamento Médico Telefónico!

▪ Serviço disponível 24h / 7 dias.!

▪ Garantia de profissionalismo e rigor.!

▪  Informação médica referente a doenças e a correcta administração de medicamentos.!

▪ Apoio na compreensão de relatórios clínicos.!

Envio de Médico ao Domicílio !

▪  Consulta clínica em caso de urgência.!

▪  Serviço disponível 24 h/ 7 dias .!

▪  Co-pagamento de 15,00 € por visita a cargo do cliente e pago directamente ao Médico.!

▪  Cobertura nacional.!

REGALIAS!



Envio de Medicamentos ao Domicílio!

▪  Serviço disponível 24 h/7 dias!

▪  Cobertura Nacional!

▪  Válido sempre que o Cliente seja possuidor do receituário médico!

▪  A cargo do cliente o custo dos medicamentos e da deslocação.!

Check-Up anual !

▪  Acesso a consultas de check-up anual em prestador de saúde convencionado da Rede RNA 
Medical, até ao limite de 1 consulta ano, com um co-pagamento até ao valor máximo de  75,00 € a 
cargo do cliente.!

▪  Inclui os seguintes exames:!
Consulta de Clínica Geral; Urina II; Colesterol Total; HDL; Triglicéridos; Glicémia em jejum; Hemograma; Velocidade 
de sedimentação;  Creatinina; Transaminases; Gamma T; Ácido Úrico;  Raio X Tórax com relatório; ECG em 
repouso.!

REGALIAS!



Rede de Assistência Médica !

Acesso à Rede RNA MEDICAL com mais de 23.000 prestadores  em todo o 
país .!

▪  Honorários fixos de consultas ,exames  e cirurgias a preços reduzidos.!

▪  Registo e informação através de www.rnamedical.pt.!

Quais são os serviços que o cliente pode usufruir?!

▪  Consultas de clínica geral e de especialidade.!

▪  Consultas de urgência.!

▪  Exames auxiliares de diagnóstico.!

▪  Pacotes cirúrgicos.!

▪  Assistência hospitalar em partos e internamentos.!

▪  Valores convencionados em todos os actos médicos permitindo uma poupança de cerca de 40 % 
nos gastos com a saúde.!

▪  Facilidade e rapidez na marcação de consultas, exames ou internamentos, através de uma 
simples chamada telefónica.!

REGALIAS!

A MAIOR REDE 
PRIVADA DE SAÚDE 

E BEM-ESTAR EM 
PORTUGAL 



SAÚDE DENTÁRIA 
 

REGALIAS!

▪ A vertente preventiva é determinante para o sucesso de todos os tratamentos 
efectuados e para a manutenção de um sorriso bonito e saudável.!

▪  O tratamento da dor é de enorme importância quer pela sua intensidade, quer pelas 
consequências que a ausência de tratamento possa implicar.!

▪  Actos médicos a preços reduzidos. Contemplada larga maioria dos actos médicos 
realizados pelos médicos dentistas.!

▪  Numa era em que a imagem ocupa um papel primordial é cada vez maior a 
importância dada a uma boca saudável e um sorriso brilhante.!

▪  Actos médicos a preços convencionados e bastante acessíveis.!
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Rede alargada de Prestadores!

▪  Garante o acesso a uma ampla rede de clínicas e médicos dentistas  em todo o Continente.!

Diversidade de actos médicos sem custo!

▪  Consultas de rotina, consultas de urgência, destartarizações, polimento e muitos outros actos 
médicos a baixo custo.!

REGALIAS!
SAÚDE DENTÁRIA 
 

Actos médicos a preços acessíveis!
▪  Acesso, sem qualquer período de carência ou limite de utilização, a preços convencionados.!
!
Sem burocracias!
▪  O valor de co-pagamento a liquidar pelo cliente diretamente ao prestador aquando da realização do 
ato médico já reflete o benefício do produto.!

“Sorriso” no atendimento!
▪  Atendimento dedicado e especializado numa relação de proximidade e confiança com o cliente.!



Partos!

▪  Acesso  a internamento por parto normal ou cesariana a realizar nas Unidades Privadas de Saúde 
convencionadas, num ambiente acolhedor e confortável.!

▪  Válido na Rede RNA Medical.!

▪  Preços fechados desde a admissão até à alta.!

▪  Atendimento personalizado garantido pelas melhores equipas de Obstetrícia.!

Cirurgia estética!

▪   Acesso às principais cirurgias estéticas realizadas, onde se destacam Abdominoplastia, 
Lipoaspiração,  Mamoplastia e Lifting.!

▪  Preços fechados (valores reduzidos e previamente convencionados) desde a admissão até à alta.!

▪  Garantia de rigor e profissionalismo através de uma equipa médica com larga experiência.!

Tipo Parto P.V.P Privado Valores Referência Rede RNA Medical 

▪  Parto Normal 4.000,00 € 2.000,00 € 

▪  Cesariana 5.500,00 € 2.900,00 € 

Tipo de Intervenção P.V.P Privado Valores de Referência Rede RNA Medical 

▪  Mamoplastia Aumento 4.750,00 € 2.650,00 € 

REGALIAS!



Rede de Farmácias convencionadas !
▪  Cobertura nacional.!
▪  Descontos até 15 % em medicamentos, cosmética, puericultura e higiene oral, 
aplicado sobre o valor de venda a cargo do cliente.!
▪   Um casal jovem, saudável e sem filhos gasta em média 1.000,00€ anuais em 
despesas de farmácia (considerando medicamentos, cosmética, puericultura e 
higiene oral).!
▪  Ao utilizar a Rede de Farmácias convencionada o cliente pode assim obter uma 
poupança média anual  até  150,00€.!

Ópticas !
▪  Cobertura Nacional;!
▪  Desconto até 20 % em óculos graduados, óculos de sol, lentes oftálmicas e 
lentes de contacto, aplicado sobre o valor a cargo do cliente.!
Exemplo real de poupança:!
▪  Armação + lentes oftálmicas monofocais em policarbonato para graduação de 
3 dioptrias !

Valor P.V.P Valor Rede Convencionada Poupança 

415,00 € 332,00 € 83,00 € 

REGALIAS!



Rede de Bem-Estar!

Principais Serviços Disponibilizados!

▪ Enfermagem!

▪ Fisioterapia!

▪ Material Ortopédico!

▪ Saúde Auditiva!

▪ Podologia!

▪ Termalismo!

▪ Naturopatia!

▪ Talassoterapia!

▪ Massagens!

▪ Audiologia!

▪ Nutrição / Obesidade!

▪ Dietética!

REGALIAS!



Envio de Enfermeiro ao Domicílio!
▪   Envio de Enfermeiro ao Domicílio em caso de acamamento e consequente limitação do 
desenvolvimento das habituais atividades quotidianas, no seguimento de doença grave ou 
internamento!
▪  Serviço cotado por orçamento!
▪  Custo de serviço e deslocação a cargo do Beneficiário!
▪  Benefício de valores preferenciais de acesso!

2.ª Opinião Médica Nacional!
▪  Acesso a 2ªOpinião Médica Nacional através dos médicos consultores da Rede RNA Medical que 
efectuarão toda a gestão do processo.!
▪  Este serviço cobre as seguintes doenças graves:!
- Cancro!
- Doenças Cardiovasculares e Transplantes de Órgãos!
- Doenças neurológicas e neurocirúrgicas!
- Insuficiência renal crónica e esclerose múltipla!
- Doença idiopática de Parkinson e Doença de Alzheimer!

REGALIAS!



Apoio Domiciliário!
▪  Envio de pessoa especializada para acompanhar o cliente em caso de acamamento e consequente 
limitação do desenvolvimento das habituais actividades quotidianas.!
▪  Serviço não Clínico!
▪  Custo de serviço e deslocação a cargo do Beneficiário!
▪  Benefício de valores preferenciais de acesso !
▪  Serviço cotado por orçamento!

REGALIAS!

Que tipo de serviços poderão ser solicitados?!
▪  Alimentação – acompanhamento das refeições!
▪  Cuidados de higiene diária!
▪  Limpeza – manutenção e arrumos!
▪  Deslocações – acompanhamento em deslocações ao exterior!
▪  Locomoção – estimulação da mobilidade e autonomia física!
▪  Aquisição de bens – pequenas compras ao exterior!
▪  Ministrar medicação prescrita pelo médico assistente!
▪  Acompanhamento e conversação!
▪  Acompanhamento em situações de emergência!



SERVIÇOS DE VALOR ACRESCENTADO 

REGALIAS!

▪ Informação sobre Hospitais e Clínicas!
▪ Informação sobre Farmácias de Serviço!
▪ Marcações de Consultas e Exames e Médicos!
▪ Informações em Viagem !
▪ Coordenação de Itenerários!
▪ Tráfego automóvel!
▪ Reserva de Restaurantes!
▪ Informações sobre Eventos Desportivos!
▪ Reserva de Bilhetes para Espectáculos!
▪ (Teatro, Cinema, Ópera, Ballet, Concertos, Museus e outras actividades e eventos culturais!
▪ Motorista Privado!
▪ Babysitting!
▪ Compra e Entrega de produtos ao domicílio ou ao hotel!
▪ Recolha e envio de encomendas!
▪ Acompanhamento de crianças!
▪ Serviços de limpeza e engomadoria!
▪ Jardinagem!



PRINCIPAIS VANTAGENS DO PLANO 
DE SAÚDE BULL INSURANCE !

● Adesão sem questionários médicos;!
● Sem limites de idade;!
● Sem limites de utilização;!
● Sem períodos de carência;!
● Sem exclusões devido a pré-existências ou doenças crónicas;!
● Descontos imediatos nos prestadores convencionados, sem necessidade de envio de 

documentação para reembolso;!
● Serviço personalizado;!
● Linha de atendimento dedicada, disponível 24horas/dia;!
● Rede de Prestadores com cobertura nacional!



VALORES DE REFERÊNCIA 

ACTOS MÉDICOS!


