Uma certeza na Sociedade Civil
Um sindicato:
•

Confiável

•

Sustentável

•

Democrático e independente que pugna pelos interesses dos
seus associados

Assistência médico-social (SAMS-SIB), o serviço que melhores
condições dá aos seus sócios e a total liberdade na escolha dos
prestadores, maiores e melhores comparticipações e complementaridade com outros subsistemas.

Assistência Médica e Medicamentosa
/ Comparticipações:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistência Hospitalar;
Assistência medicamentosa nos termos regulamentares;
Assistência materno-infantil;
Comparticipações por despesas de doença;
Comparticipação em próteses e ortóteses oculares;
Comparticipações em próteses auditivas e ortopédicas;
Comparticipação em próteses dentárias, ortodontia e
implantes;
Comparticipação em deslocações;

Medicamentos – 100% nos medicamentos
comparticipados pelo SNS;
Vasta Rede de Convencionados
Hospitais Convencionados – Os beneficiários não
liquidam nada no ato. Posteriormente é efetuado encontro
de contas.
Consultas Médicas

Fundo Independente de Assistência (FIA)-

Clinica Geral ……………………… 40 €

Constitui-se como um reforço das comparticipações proporcionadas
pelo SAMS/SIB, encontrando-se disponível a todos os sócios que se
desejem inscrever.

Principais benefícios:
▪ Consultas médicas em rede de convencionados cobre até
37,50 €;

▪ Reforço das comparticipações proporcionadas pelo
SAMS/SIB nas consultas médicas; exames
complementares de diagnóstico e próteses oculares e
estomatológicas;

•

Às melhores comparticipações do setor;

•

Assistência vitalícia para si e para o cônjuge
sobrevivo;

•

Reembolsos no prazo de 1 semana

•

Comparticipação em 100% nos medicamentos
comparticipados pelo SNS;

•

Complementaridade em comparticipações atribuídas
por outros sistemas de saúde e Seguradoras;

•

Comparticipações / Correspondência via eletrónica;

•

Empréstimos para a doença com pagamentos
diferidos;

•

Outras comparticipações

▪ Permite a emissão de Termos de Responsabilidade para
internamentos hospitalares e cirurgias;
▪ Subsídio Materno - Infantil durante os primeiros 12 meses
de vida da criança;
▪ Pagamento diferido

Clinica Geral Domiciliária ……… 55 €

Max.
80% da
Tabela

Especialidade …………………..… 60 €
Especialidade Domiciliária …… 70 €

Análises Clinicas e Exames
Complementares de
Diagnóstico

80 % das Tabelas do
SAMS SIB

Intervenções Cirúrgicas

80 % das Tabelas

Estomatologia

80 % das Tabelas
Convencionais

Próteses

80 % das Tabelas

Termos de
responsabilidade

Para internamento
hospitalar, honorários
médicos e exames
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