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        Perguntas frequentes  
Seguro de Saúde UNA / Rede AdvanceCare 

 
A cobertura de estomatologia tem desconto direto no prestador clínico da Rede 
AdvanceCare?  
▪ O aderente tem acesso à Rede AdvanceCare a preços convencionados (mais 

baixos que a prestação enquanto cliente particular). Esta cobertura funciona 
sempre em regime de reembolso, ou seja, o aderente paga a totalidade do ato 
médico e apresenta 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 Una Seguros, 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;  

▪ Se a cirurgia for efetuada diretamente ao abrigo do seguro UNA/ Rede 
AdvanceCare, o médico que prescreve este ato cirúrgico trata do processo 
diretamente com a seguradora.   

 
Podem ser apresentadas para reembolso despesas de exames, análises e 
tratamentos sem prescrição médica?  
▪ Não, é sempre necessária cópia ou o original da prescrição a acompanhar o 

recibo da respetiva despesa.  
 
Existe alguma franquia no Seguro de Saúde?  
▪ As franquias são:  

- Ambulatório: 70€ por anuidade e pessoa segura;  
- Estomatologia: 70€ por anuidade e pessoa segura; 
- Medicamentos: 5€ por receita (receitas apresentadas sem guia de 

tratamento ou comprovativo de prescrição emitido pela farmácia) 
 

Estas franquias são deduzidas nas primeiras despesas realizadas dentro ou fora 
de Rede AdvanceCare. 
  
▪ As seguintes coberturas não têm franquia 

- Internamento 
- Parto 
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- Próteses e Ortóteses 
 
Onde deverei entregar as minhas despesas de saúde?  

▪ Despesas de saúde comparticipadas pela ADSE em primeiro lugar e depois 
pelo seguro da UNA; 

Entrega mensal das despesas acompanhadas formulário de reembolso, 
apenas no atendimento dos Recursos Humanos da CMC para serem 
carimbadas. Só depois podem ser enviadas para a UNA Seguros ou 
preferencialmente carregadas na APP myAdvanceCare, para serem 
reembolsadas mais rapidamente;  

 

▪ Despesas já comparticipadas pelo seguro da UNA; 

Entrega do formulário "Despesas de Saúde ADSE" e declaração do seguro 
com a informação do valor comparticipado apenas no atendimento dos 
Recursos Humanos da CMC;  

 

 

▪ Despesas de trabalhadores e familiares não beneficiários da ADSE; 
Entrega das despesas acompanhadas formulário de reembolso, apenas no 
atendimento dos Recursos Humanos da CMC. Só depois podem ser 
enviadas para a UNA Seguros ou preferencialmente carregadas na APP 
myAdvanceCare, para serem reembolsadas mais rapidamente; 

 
Qual o valor (copagamento) da consulta programada ou de urgência se o 
aderente for diretamente ao seguro UNA/ Rede AdvanceCare?  
▪ O copagamento/ valor a cargo da Pessoa Segura numa consulta programada 

é de 20,00€; na consulta de urgência é de 35,00€ (não inclui eventuais 
exames); 
 

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 180 dias a contar da data da 
faturação da mesma.  

 
Quanto tempo leva a UNA Seguros a reembolsar as despesas entregues?  
▪ Até 5 dias, se a despesa for submetida através do portal myAdvanceCare 

(solução preferencial). Bastará, para tal, aceder ao portal e após o 
preenchimento de alguns campos e anexando a sua documentação, o processo 
está concluído sem necessitar de sair de casa.  
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▪ Caso sejam despesas já comparticipadas pela ADSE, entregues diretamente no 
CCD, o reembolso demora aproximadamente 1 mês.  
 

▪ Se a entrega for feita no atendimento dos Recursos Humanos, e a 
comparticipar pela ADSE, o prazo de reembolso é muito mais moroso, 
prevendo-se que decorra 2 a 3 meses;  

 
Os reembolsos devidos, são creditados pela Una Seguros na conta bancária do 
aderente; 
 
Findo estes prazos se não tiver havido reembolso, o aderente deverá contatar o 

CCD através do correio eletrónico: seguro.saude@ccdcascais.pt  ou pelo telefone 

21 481 55 90 ou 21 481 55 92. 

 

Períodos de carência; 
▪ Não são aplicados períodos de carência para as pessoas seguras que transitam 

da anterior apólice nem para as novas adesões;  

▪ O novo agregado não tem Períodos de Carência (exceto no parto) se forem 

incluídos no máximo de 30 dias à data de adesão do colaborador, excepto do 

nascimento ou casamento (adesões posteriores e avulsas tem 6 meses de 

períodos de carência).  

▪ Para as novas adesões, a garantia de parto tem um período de carência de 300 

dias; 

 
Pré-existências; 
▪ Para os aderentes que transitam da apólice anterior e que estejam seguros há 

mais de um ano, não existem pré-existências; 

▪ Os que constam na apólice anterior há menos de um ano, considera-se a data 

para pré-existência a que corresponde à adesão a esse seguro;  

▪ Para as novas adesões são consideradas pré-existências que têm um período 

de carência de 1 ano;  
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Correções de doenças e malformações congénitas; 
▪ Estão garantidas desde que a adesão ao seguro tenha sido efetuada à data de 

nascimento;  

Permanência no seguro de descendentes com mais de 25 anos 
▪ Os descendentes que perfaçam 25 anos e que pretendam continuar no seguro, 

podem fazê-lo, passando no final dessa anuidade da condição de descendentes 

para titulares;  

Contatos com a linha de apoio para a Rede AdvanceCare:  
▪ Os aderentes podem contatar a Rede AdvanceCare para esclarecimentos no 

acesso à rede, através dos números:  

Linha AdvanceCare/ UNA  

707 100 131 | 210 184 442  

 

 

 

Registo na APP myAdvanceCare 
▪ A AdvanceCare desenvolveu a App myAdvanceCare para que, de uma forma 

simples e rápida, possa gerir o seu seguro e acompanhar mais de perto a sua 

saúde. Está disponível para as plataformas Androide e IOS. Permite:  

Aceder ao Cartão virtual, que poderá utilizar na nossa Rede médica de prestadores. 

Enviar despesas online, sem necessidade de envio do papel: basta tirar uma foto à despesa 

ou fazer upload do documento. 

Pesquisar um médico ou especialista por cidade/concelho, código postal e por 

georreferenciação, com indicação dos serviços disponibilizados e acessibilidades. 

Simular despesas médicas, incluindo exames e tratamentos, antes da sua consulta ou 

intervenção, para que a sua decisão seja ainda mais informada. 

Ter um médico mais próximo de si, a qualquer hora e a partir de qualquer lugar. Após uma 

breve triagem clínica, tem o conforto de poder falar com um médico por videochamada, no 

sentido de orientá-lo para os cuidados médicos mais apropriados. 

Consultar o seu plano de saúde. 
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Acompanhar os seus movimentos e estado dos processos de reembolsos e pré-

autorizações. 

 
O que é a Rede bem-estar? 
▪ A rede de bem-estar é composta por um conjunto de prestadores 

credenciados que disponibilizam serviços complementares à rede médica 

nacional. Os serviços prestados contribuem para melhorar a qualidade de vida 

e o bem-estar físico e psicológico, sendo a oferta disponibilizada em áreas tão 

distintas como a psicologia, a nutrição, a genética, a acupunctura, a 

homeopatia, a quiroprática, o shiatsu, a talassoterapia, os spas, entre outros. 

Pode consultar todos os prestadores no site https://advancecare.pt/para-

si/rede-medica, escolhendo a especialidade que pretende e selecionando 

Rede “Bem-estar” 
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