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SAÚDE – MULTICARE 1/2/3 

Soluções que se adaptam à sua saúde 

 

 

 

Aqui poderá encontrar toda a informação sobre os seguros de saúde Multicare para pessoas até aos 

60 anos. 

 

 

 

- MULTICARE 1 

Garante a proteção básica sem ter que pagar muito. Para além de Internamento Hospitalar permite o 

acesso à Rede Multicare para a realização de consultas, exames e tratamentos, estomatologia, 

terapêuticas não convencionais e óticas. 

 

 

 

- MULTICARE 2 

Para quem se preocupa com a saúde e bem-estar da sua família. Acresce ao Multicare 1 a disponibilização 

de consultas, exames e tratamentos na Rede Multicare ou fora dela. A cobertura de Parto, Cesariana e 

Interrupção Involuntária da Gravidez poderá também ser contratada. 

 

 

- MULTICARE 3 

Para quem a saúde é uma prioridade, dispondo de um conjunto alargado de coberturas, com capitais 

elevados para uma proteção mais abrangente. 
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Coberturas 

 

 

         MULTICARE 1  MULTICARE 2       MULTICARE 3 

 

 

 

Multicare Vantagens Diferenciadoras 

 

1. Medicina online 

Os seguros Multicare proporcionam o acesso, imediato, exclusivo e sem qualquer custo, a cuidados primários a partir de sua casa, 24h/ dia, 7 dias 
por semana. 

2. Check-up Gratuito 

A realização regular de exames médicos é essencial para a identificação e o tratamento precoce de doenças bem como para a melhoria da 
qualidade de vida. 
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3. Rede de parcerias  

Os clientes Multicare usufruem de condições vantajosas numa Rede de Parcerias com cerca de 700 membros e presença nacional. E sta Rede 
proporciona vantagens em spas, termas, óticas, centros auditivos, terapêuticas não convencionais, cuidados domiciliários, centros residenciais.  

4. Elevados Capitais de Internamento 

Adequados capitais de internamento para que possa ficar confortável em situações mais graves.  

 

 
A informação constante deste site sobre este Seguro não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

 

 

Peça a sua simulação aqui 

https://chambelseguros.pt/simulacao_particulares/

