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        Perguntas frequentes  
 
A cobertura de estomatologia tem desconto direto no prestador clínico?  
- Não, a cobertura de estomatologia só funciona por reembolso, ou seja, o 
aderente tem sempre que pagar a totalidade e apresentar o recibo para ser 
reembolsado.  
 
Como proceder em caso de uma intervenção cirúrgica?  
- Se a cirurgia for feita com o acordo direto da ADSE, terá que enviar para 
reembolso para a Companhia, o recibo original do valor pago pela Pessoa Segura, 
relatório médico com a descrição detalhada da cirurgia realizada, exames 
complementares de diagnóstico, se existirem, e nota de Alta Hospitalar, se for o 
caso;  
 
Podem ser apresentadas para reembolso despesas de exames, análises e 
tratamentos sem prescrição médica?  
- Não, é sempre necessário cópia ou o original da prescrição a acompanhar o 
recibo da respetiva despesa.  
 
Existe alguma franquia no nosso Seguro de Saúde?  
- Sim, na cobertura de medicamentos, em que o valor mínimo do recibo é de 
5,00€; 
- Na Cobertura de Ambulatória em que existe uma franquia por anuidade e pessoa 
Segura, de 30€. Esta franquia é deduzida nas primeiras despesas realizadas Dentro 
ou Fora de Rede;  
 
Onde deverei entregar as minhas despesas de saúde?  
a) Despesas de saúde a comparticipar pela ADSE em primeiro lugar e depois pelo 
seguro; 

 - Entrega única mensal do formulário de "Pedido de Reembolso" apenas no 
atendimento dos Recursos Humanos da CMC;  

b) Despesas já comparticipadas pelo seguro Açoreana; 

 - Entrega única mensal do formulário "Despesas de Saúde ADSE" apenas no 
atendimento dos Recursos Humanos da CMC;  
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c) Despesas já comparticipadas pela ADSE; 

 - Entrega do formulário de "Pedido de Reembolso" no atendimento dos Recursos 
Humanos da CMC ou no CCD- Cascais;  

d) Despesas de trabalhadores e familiares não beneficiários da ADSE; 
 - Entrega do formulário de "Pedido de Reembolso" no atendimento dos Recursos 
Humanos da CMC ou no CCD- Cascais;  
 
Quando recebo a carta da Açoreana com a informação dos reembolsos?  
- A carta com a informação dos valores comparticipados pela Açoreana, é enviada 
ao aderente no mês seguinte do reembolso efetuado na conta bancária do 
aderente.  
Para ter um controlo mais rápido e eficaz das suas despesas, faça o registo no 
portal da Advancecare.  
 
Qual o valor da consulta ou da urgência se for feito o desconto direto da 
Açoreana?  
- O  co-pagamento/Valor a cargo da Pessoa Segura numa consulta programada é 
de 15,00€, na consulta de urgência é de 30,00€ (Inclui consulta de triagem + 
consulta de Especialidade).  
 
Qual o prazo de entrega das despesas para reembolso?  
- As despesas, independentemente de serem sujeitas a pré-comparticipação pela 
ADSE, terão de ser entregues num prazo de 90 dias a contar da data da realização 
da mesma.  
 
Quanto tempo leva a Açoreana a reembolsar as despesas entregues?  
- Se a entrega for feita no atendimento dos Recursos Humanos, e a comparticipar 
pela ADSE, o prazo de reembolso é de 2 a 3 meses;  
- Caso sejam despesas já comparticipadas pela ADSE, entregues diretamente no 
CCD, demora aproximadamente 1 mês.  
Findo esse tempo se não tiver sido reembolsado, contacte o CCD através do 

correio eletrónico: seguro.saude@ccdcascais.pt ou pelo telefone 214848510. 
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Períodos de carência; 
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