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ACESSO À REDE DE PRESTADORES DE ESTOMATOLOGIA
Continua a estar disponível a todas as pessoas seguras nas Modalidades A ou B, o livre acesso à
Rede de prestadores de Estomatologia.

OS FILHOS ADULTOS CONTINUAM A PODER PERMANECER NO SEGURO
Não é necessário comprovar anualmente a dependência de mesa e habitação por parte dos
filhos – relativamente aos sócios – para que permaneçam no seguro. A partir dos 30 anos de
idade (inclusive), os filhos permanecerão no seguro nas mesmas condições dos cônjuges.

Este seguro, apoiado numa ampla e diversificada gama de especialidades e serviços médicos, contribui para
que detenha um complemento eficaz ao serviço público e mantenha o acesso a cuidados de saúde, de uma
forma célere, prática e económica, capaz de permitir a si e aos membros do seu agregado familiar, com ou
sem direito à ADSE, fazer face a despesas médicas regulares ou inesperadas, facilitando o acesso sem filas e
listas de espera, a cuidados médicos especializados, contribuindo de forma decisiva para a avaliação
atempada dos problemas e alargando de forma substancial o leque de alternativas disponíveis nos mais
variados domínios da medicina.

Neste sentido, serve a presente para informar sobre as atualizações dos prémios e sobre as principais 
vantagens e alterações introduzidas nas Condições e Planos de Garantias do Seguro de Saúde SPN para a
anuidade 2020 e que entram em vigor já a 1 de janeiro de 2020, a saber:

REFORÇO EM 50% DO CAPITAL DE HOSPITALIZAÇÃO
(PASSA DE 10.000€ PARA 15.000€).

ELIMINAÇÃO DOS SUB-LIMITES ESTABELECIDOS PARA COBERTURA DE PARTO

NOME

MORADA

LOCAL

9999-999 LOCALIDADE

SEGURO DE SAÚDE - SABSEG

Em 2020 o Sindicato dos Professores do Norte continuará a disponibilizar a todos os seus associados e
respetivos agregados familiares um Seguro de Saúde com a Companhia de Seguros Tranquilidade, que
protege a sua saúde e a da sua família.



(Coordenadora)

2019-12-31

Caso necessite de informação adicional, pode contactar-nos através do telefone 226070535 e do telemóvel
912302689, no seguinte horário: 10h30/12h00 e 14h00/16h30, ou através do e-mail:
cristina.sousa@spn.pt  ou ainda consultar o site http://sabseg.com/spn/ .

Certos de que este seguro de saúde é uma mais valia para os sócios do SPN e seus familiares, aproveitamos
para formular os votos de um Bom Ano de 2020.

Saudações Sindicais

‘A Direção

Manuela Mendonça

SÓCIO AGREGADO FAMILIAR (CÔNJUGE E FILHOS) MAIS DE 75 ANOS

À semelhança dos anos anteriores, em 2020, a cobrança dos prémios de seguro será efetuada
semestralmente (21 de fevereiro e 23 de junho).

Se pretender alterar a modalidade do seguro de que usufrui ou fazer a sua anulação, é imprescindível que o
comunique ao SPN por escrito, impreterivelmente, até ao dia 17 de janeiro de 2020.

MODALIDADE A 60 € 70 € 80 €
MODALIDADE B 300 € 310 € 420 €

Mantem-se a eliminação do limite de 75 anos de idade para permanência nas apólices, os
planos vigoram sem limite de permanência.

ACESSO AO PORTAL MYADVANCECARE E APP
Através do portal de clientes e da app pode consultar as suas utilizações, reembolsos, pré-
autorizações, simular despesas médicas e dispor do cartão virtual.

Relativamente aos prémios que estarão em vigor no ano 2020, chamamos a atenção para a tabela abaixo:

PRÉMIO ANUAL POR PESSOA SEGURA

O SEGURO CONTINUA SEM LIMITE DE PERMANÊNCIA


