Planos de Seguros de Saúde SPAC
Os Planos de Saúde disponibilizados a partir de 1 de Janeiro de 2017 apresentamse organizados em duas categorias (Base e Complementares) sendo que na
primeira se incluem os planos principais de âmbito mais generalista e na segunda
se incluem os planos a subscrever, opcionalmente. Este quadro de seguros
constitui um efetivo conjunto de vantagens do qual os Associados e os seus
familiares poderão beneficiar em matéria de seguros, tanto no plano das
vantagens e coberturas oferecidas, como no plano da competitividade dos preços
apresentados.
O catálogo de Planos de Seguros de Saúde disponibilizados aos Associados pelo
SPAC é, então, o seguinte:

Planos Base:
SPAC Silver
SPAC Silver Plus
SPAC Gold

Planos Complementares:
SPAC Best Doctors
SPAC Legacy
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Plano Base - SPAC Silver
Trata-se de um Seguro de Saúde que abrange todos os Associados no activo e é
totalmente gratuito. Não carece de inscrição. A sua adesão é totalmente
automática.
Funciona exclusivamente em sistema de reembolso, sendo complementar ao
seguro de saúde de que os associados já disponham através das companhias onde
trabalham.

Funcionando como complemento, este plano comparticipará as despesas não
comparticipadas pelo primeiro seguro, nomeadamente as franquias, os
copagamentos e as percentagens não comparticipadas nos sinistros dentro e fora
da rede. Comparticipará, também, como complemento, as despesas de saúde
suportadas quando os capitais anuais do referido primeiro seguro tenham sido
excedidos.
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Plano Base - SPAC Silver Plus
Este plano funciona como um upgrade ao plano SPAC Silver.
Trata-se, essencialmente, do plano SPAC Silver acrescido das coberturas de
Estomatologia na rede AdvanceCare e de Medicamentos de acordo com os valores
constantes na tabela anexa, podendo ser subscrito por todos os Associados que
não disponham deste tipo de coberturas no seu seguro primário suportado pela
respectiva entidade patronal.
O acréscimo de coberturas terá o custo anual de 73,12€ a suportar pelo
Associado.
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Plano Base – SPAC Gold
O plano SPAC Gold é um Seguro de Saúde misto, na rede AdvanceCare,
vocacionado para ser usado como primeiro seguro, sendo direcionado a todos os
Associados bem como os respectivos agregados familiares. Trata-se de um seguro
opcional, sendo o custo suportado pelo Associado.
O plano SPAC Gold é vitalício para todos os aderentes (Associados e Familiares)
embora tenha regras de adesão definidas por forma a não comprometer a sua
sustentabilidade.
Poderão aderir ao plano SPAC Gold:
 Associados no Ativo;
 Cônjuges (até aos 55 anos, sem seguro de saúde prévio ou até aos 65 anos,
com seguro de saúde prévio);
 Filhos de todas as idades;
 Todos os aderentes deste Plano na anuidade 2016 (Activos e Reformados);
 Associados Reformados que tenham um seguro de saúde ativo.
Para a anuidade de 2017, o prémio total anual deste plano é de 310,08€ para
segurados com idade igual ou inferior a 25 anos e de 387,63€ para maiores de
25 anos.
Nota: Os aderentes, terão obrigatoriamente de ser portadores de número de
identificação fiscal Português;

ATENÇÃO !
Condições especiais de adesão até
31/01/2017
Consulte os serviços Administrativos do SPAC

A página seguinte apresenta a tabela
com as características do plano SPAC Gold
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Plano Complementar - SPAC Best Doctors
O Seguro SPAC Best Doctors é um seguro de saúde complementar que o SPAC
disponibiliza aos Associados e a todos os seus familiares através da Saúde Prime.
Este plano, garante o acesso aos melhores especialistas e hospitais a nível
mundial nos casos específicos de Doença Grave.
Em concreto destina-se a cobrir os seguintes casos:
 Tratamentos oncológicos;
 Cirurgia de by-pass das artérias coronárias;
 Cirurgia às válvulas cardíacas;
 Neurocirurgia;
 Transplante de órgãos de dador vivo/Transplante de Tecidos.
Para quem já tenha aderido a este seguro através do SPAC, a sua renovação é
automática.
A idade limite para aderir ao Plano Internacional de Doenças Graves é 64 anos
inclusive e para filhos dependentes, até 34 anos inclusive. A idade limite de
permanência são os 85 anos.

Toda a restante informação sobre este Plano e respectivas adesões podem ser
consultadas e efetuadas nos links que se seguem e que foram configurados
especialmente para o SPAC pela empresa Saúde Prime com quem foi celebrado
este acordo:

https://www.saudeprime.pt/lp-doencas-graves-spac
https://www.saudeprime.pt/spac/index.html

Linha de apoio PLANO Best Doctors para esclarecimentos
Para quaisquer esclarecimentos contacte os serviços administrativos da Saúde
Prime através do número 210 495 834 ou por email para parceiros@saudeprime.pt
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SPAC Legacy
Trata-se de um Plano de Hospitalização com acesso à rede AdvanceCare
adequado especificamente às necessidades dos Associados Reformados e seus
cônjuges também reformados.
 Modalidade: - Grupo Aberto (Adesão Facultativa)
 Garantia de Hospitalização com uma Capital Seguro Anual até 30.000€
 Inclui Utilização de Cartão da Rede AdvanceCare
 90% de Comparticipação Dentro da Rede AdvanceCare com uma
Franquia no Valor de 1.000,00 €
 60% de Comparticipação Fora da Rede AdvanceCare com uma Franquia
no Valor de 1.000,00 €
 Prémio Total Anual (Por Pessoa Segura): 55,38 €
A franquia deste Plano de Hospitalização é de apenas 1000€. Caso consigamos ter
um número mínimo de 50 aderentes cumulativos no plano SPAC Gold e SPAC
Legacy, os aderentes que cumulativamente adiram a estes dois planos não terão a
franquia de 1000€ no plano SPAC Legacy, tal como ocorrido na anuidade de 2016.
Para a anuidade de 2017, o prémio deste plano foi revisto para um valor inferior,
pelo facto do número de adesões em 2016 ter sido superiores a 200 segurados.
Todos os aderentes a este Plano na anuidade de 2016 terão um crédito de 20,00€
a deduzir ao prémio de renovação para 2017, o que representará, apenas nestes
casos um prémio anual para 2017 fixado em 35,38€.
Para a anuidade de 2017, as adesões a este Plano, estão limitadas à data de 31 de
Janeiro. Posteriormente a esta data, apenas poderão aderir todos aqueles que,
entretanto, se reformem. Outras futuras adesões apenas serão possíveis para a
anuidade de 2018.
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Características do plano SPAC Legacy:

Reembolso de Despesas Médicas nos Planos
SPAC Silver – SPAC Silver Plus - SPAC Gold – SPAC Legacy
Para a anuidade de 2017, o reembolso das despesas Médicas pode ser solicitado
com retroatividade a 1 de Janeiro 2017. Para tal, os comprovativos de despesas
médicas não comparticipadas e a ficha de reembolso deverão ser enviadas para
uma das moradas que estará inscrita no verso dos cartões individuais
Açoreana/AdvanceCare.
As despesas médicas para reembolso, poderão também ser entregues nas
instalações da Corretora Villas Boas ou no secretariado do SPAC.
Linha de apoio departamento de doença Villas Boas:
D. Filipa Ribeiro
Telf: 21 323 6065 ou 21 323 6037
Email: fribeiro@villasboas.pt
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Como Subscrever os Planos SPAC
SPAC Silver
Não carece de inscrição. A sua adesão é totalmente automática.

SPAC Silver Plus, SPAC Gold e SPAC Legacy
Em primeiro lugar, deve preencher a ficha de subscrição que consta em anexo.
Para formalizar a subscrição, deverá dirigir-se às instalações do SPAC fazendo-se
acompanhar da Ficha de Subscrição devidamente preenchida e do comprovativo
de pagamento ou enviar a referida ficha de inscrição e documento comprovativo
do pagamento por email para sofia.pereira@spac.pt ou monica.mateus@spac.pt
Presentemente, o pagamento dos prémios anuais deve ser feito
preferencialmente num só montante, mas com a possibilidade de ser repartido
em duas ou três mensalidades (2 ou 3 meses seguidos). No decorrer do presente
ano, será criado um mecanismo que permitirá efetuar os pagamentos de novas
adesões e renovações de Seguro de uma forma mais simplificada.
Poderá efectuar o pagamento por multibanco no SPAC, por cheque à ordem do
SPAC ou por transferência bancária para SPAC:
BPI – Av. Roma
IBAN: PT50 0010 0000 1630 1330 0016 8

SPAC Best Doctors
A subscrição deve ser feita na página electrónica da Saúde Prime disponível no
endereço https://www.saudeprime.pt/spac/index.html e o pagamento será
efetuado directamente à Saude Prime, seguindo as instruções no referido sítio.

9

