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A MGEN - Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale declara que as informações pré-contratuais e contratuais completas relativas ao 
produto são prestadas na ficha de informações pré-contratuais e nas Condições Gerais, Especiais e Particulares da Apólice.

Qual é o tipo de seguro?
Seguro de Saúde

Seguro de Saúde Mutualista
Documento de informação sobre produtos de seguros

Que riscos não são segurados?
Todos os atos médicos praticados 
em consequência de uma alteração, ou 
agravamento no estado de saúde da 
Pessoa Segura, que tenha sido dolosamente 
provocado por esta;
Perturbações provocadas pelo consumo 
excessivo de álcool, uso de estupefacientes e/ ou 
narcóticos quando não prescritos por receita 
médica;
Todos os atos médicos e medicamentos 
relacionados com o tabagismo;
Perturbações psíquicas, na medida em que 
estas impliquem uma hospitalização ou 
tratamento no domicílio com assistência de uma 
terceira pessoa, em consequência de um estado de 
dependência;
Despesas efetuadas durante curas de repouso, casas 
de repouso, lares de terceira idade e 
outros estabelecimentos similares, assim como, os 
respetivos tratamentos. São também excluídas 
as despesas relativas a estados de dependência;
Tratamentos não reconhecidos oficialmente 
pela Ordem dos Médicos, exceto quando 
expressamente indicado nas Condições 
Particulares e no âmbito do estabelecido nas 
Condições Especiais;
A situação em que a Pessoa Segura solicita 
alta hospitalar contra parecer médico;
Atos médicos relacionados com tratamentos 
de infertilidade, métodos de fecundação artificial 
e testes de gravidez;
Check-ups e/ou rastreios gerais de saúde 
preventivos, exceto quando expressamente 
indicado nas Condições Particulares e no âmbito do 
estabelecido nas Condições Especiais;
Despesas, tratamentos e atos médicos que não 
se encontram ao abrigo da definição de 
serviços clinicamente necessários, nomeadamente 
tratamentos experimentais ou que necessitem de 
comprovação da validade clínica ou realizados no 
âmbito de projetos de investigação;

Que riscos são segurados?
Cobertura de Hospitalização;
Cobertura de Assistência Ambulatória;
Cobertura de Estomatologia;
Cobertura de Próteses e Ortóteses;
Cobertura de Medicamentos;
Cobertura de Parto;
Cobertura de Acesso à Rede de Bem-Estar e HNA 
Espanha;  
Cobertura de Check-up Periódico;
Cobertura de Segunda Opinião Médica 
Internacional;  
Cobertura de Acesso à Rede de Prevenção 
Dentária;  
Cobertura de Assistência Médica Nacional; 
Cobertura de Consulta Médica por 
Videoconferência e Consulta ao domicílio;
Cobertura de Acesso à Rede Oftalmológica;

Há alguma restrição da cobertura?

Os limites de capital seguro, as franquias e os períodos 
de carência que sejam aplicáveis, tais como:

O período de carência para qualquer ato médico 
praticado em consequência de uma doença ou no 
âmbito da garantia de parto é de 90 dias, com exceção 
das situações previstas a seguir;

Capitais seguros
Os capitais seguros são específicos por cobertura e variam de 
acordo com o contratado, constando da informação pré-
contratual e contratual legalmente exigida a respectiva 
identificação.

Companhia: MGEN - Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale Produto: Affinities



Todos os atos médicos de natureza estética ou 
plástica exceto se, em consequência de doença 
maligna ou acidente ocorrido na vigência do 
presente Contrato, forem considerados 
clinicamente necessários pelo médico para a 
sobrevivência e a garantia da saúde da Pessoa Segura;
Tratamentos de rejuvenescimento e/ou 
emagrecimento;
Transplante de órgãos e tecidos e suas implicações;
Doenças profissionais e acidentes de trabalho, 
bem como os acidentes e doenças cobertas por 
seguros obrigatórios;
Prática profissional de desporto;
Prática de desportos e atividades perigosas, tais 
como: para-quedismo, tauromaquia, boxe e 
outras artes marciais, alpinismo e montanhismo, 
espeleologia, caça, desportos de inverno, 
competições desportivas com veículos com ou sem 
motor;
Atos de terrorismo ou de guerra, declarada ou 
não, intervenção em atos criminosos, intervenção 
em rixas, salvo em caso de legítima defesa 
pessoal ou de terceiro;
Todas as despesas apresentadas quando o 
valor máximo da garantia for atingido ou 
ultrapassado;
Todas as despesas não devidamente 
documentadas pelos recibos originais ou cópias 
certificadas; 
Prestações de ação social;
Todas as despesas em caso de falsas declarações 
ou omissões do Tomador do Seguro/Pessoa 
Segura, na declaração inicial do risco, conforme 
dispõem os artigos 9.º e 10.º das presentes 
Condições Gerais.

O período de carência é também alargado para 360 dias 
em caso de doenças graves, doença pré-existente, 
doença crónica, doença ou patologia provocada por 
malformação congénita, tratamentos resultantes da 
infeção do vírus HIV/SIDA, patologias hepáticas, 
tratamentos de hemodiálise, cuidados continuados e 
cuidados paliativos, doenças epidémicas oficialmente 
declaradas, cirurgia e atos médicos no tratamento da 
obesidade mórbida e lesões resultantes de calamidades 
naturais.

O período de carência é também alargado para 360 dias 
em caso de doenças graves, doença pré-existente, 
doença crónica, doença ou patologia provocada por 
malformação congénita, tratamentos resultantes da 
infeção do vírus HIV/SIDA, patologias hepáticas, 
tratamentos de hemodiálise, cuidados continuados e 
cuidados paliativos, doenças epidémicas oficialmente 
declaradas, cirurgia e atos médicos no tratamento da 
obesidade mórbida e lesões resultantes de calamidades 
naturais.

Onde estou coberto ?

O contrato é válido em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
O contrato é válido no estrangeiro quando se verifique uma das seguintes condições:

Em caso de acidente ou doença súbita, quando a Pessoa Segura se encontrar no estrangeiro por um período não superior 
a 90 dias;

Em caso de qualquer tratamento no estrangeiro, desde que, uma entidade médica, nomeada pela MGEN, 
reconheça a impossibilidade de se efetuar o tratamento em causa, em território nacional;

Quais são as minhas obrigações?
Antes da celebração do contrato, declarar com exatidão todas as circunstâncias relevantes para a apreciação do risco pela 
MGEN. Durante a vigência do contrato, os prémios de seguro devem ser pagos, pontualmente.

Nas prestações convencionadas:

• Selecionar um prestador da Rede de Prestadores indicada pela MGEN;
• Apresentar o seu cartão de saúde nos serviços clínicos no prestador e verificar se todos os atos médicos necessários 

estão convencionados;



• Pagar ao prestador a parte da despesa que fica a seu cargo, conforme definido nas Condições Particulares.
• Em caso de acidente, a Pessoa Segura deverá preencher a respetiva Declaração.

Nas prestações indemnizatórias:

• Em caso de acidente, a Pessoa Segura deverá preencher a respetiva Declaração;
• Enviar à MGEN o formulário de pedido de reembolso, disponibilizado no seu site, devidamente preenchido;
• Solicitar autorização prévia à MGEN para a realização dos atos médicos descritos no número 3 do presente artigo. Sendo que, 

de outro modo, não serão efetuadas quaisquer prestações indemnizatórias decorrentes desses atos;
• Apresentar a prescrição médica para os exames complementares de diagnóstico e tratamentos realizados, bem como para 

os medicamentos e óculos adquiridos;
• Quando a despesa tiver sido realizada no estrangeiro e a mesma se encontrar garantida pelo Contrato, os respetivos 

recibos originais terão obrigatoriamente de estar redigidos em português, inglês, francês ou espanhol;
• Apresentar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da data de realização do ato médico em causa, os recibos 

originais das despesas efetuadas, os quais terão obrigatoriamente que indicar o nome do doente a que respeitam, 
discriminar os serviços prestados, a especialidade médica e obedecer às normas legais, nomeadamente às de natureza fiscal;

• O prazo estipulado no número anterior é alargado para 180 (cento e oitenta) dias quando a despesa tenha sido anterior 
ou parcialmente suportada por outro segurador, no âmbito do regime complementar;

• Em relação às despesas acima mencionadas, a Pessoa Segura deve efetuar, primeiramente, o pedido de reembolso de 
despesas ao anterior subsistema ou segurador. 

Em caso de sinistro:

• Informar com verdade a MGEN sobre as circunstâncias e consequências da doença ou acidente;
• Cumprir as prescrições do médico a que tenham recorrido; 
• Sujeitar-se a exames por médicos designados pela MGEN, caso estes o considerem necessário;

Solicitar uma pré-autorização aos serviços clínicos da MGEN, sempre que estiver em causa a realização de:

• Despesas garantidas ao abrigo da Condição Especial de "Despesas de Hospitalização";
• Despesas de Transportes para Unidades Hospitalares no Estrangeiro; 
• Despesas com tratamentos consequentes de doenças graves, doenças crónicas, doenças ou lesões pré-existentes bem como 

doenças provocadas por malformações congénitas; 
• Qualquer ato médico decorrente da Condição Especial de "Extensão Territorial".

Quando e como devo pagar?

• A cobertura dos riscos garantidos através do contrato de seguro fica, nos termos definidos na legislação em vigor, 
dependente do pagamento do prémio ou da fração inicial, sendo o mesmo devido na data de celebração do contrato.

• O prémio correspondente a cada período de duração do contrato é devido, na data da celebração do contrato, por inteiro, 
sem prejuízo do pagamento do prémio poder ser fracionado.

• Os prémios ou frações subsequentes são devidos nas datas definidas nas Condições Particulares do Contrato de Seguro e, 
quando seja o caso, a parte do prémio de montante variável relativa a acerto de valor ou a parte do prémio correspondente a 
alterações ao Contrato são devidas nas datas indicadas nos respetivos avisos, nos termos definidos nos números seguintes.

• A MGEN avisará o Tomador do Seguro por escrito sobre o montante a pagar, a forma e o lugar de pagamento.



Como posso rescindir o contrato?

O Tomador do Seguro pode denunciar o contrato de seguro com 30 dias de antecedência em relação à data de renovação 
do mesmo. O contrato cessa, ainda, por caducidade, revogação e resolução. Todas as comunicações de cessação do 
contrato devem ser apresentadas por escrito.

Quando começa e acaba a cobertura?

O contrato de seguro produz efeitos a partir do momento do pagamento do prémio inicial, sem prejuízo dos períodos de 
carência que lhe sejam aplicáveis e tem a duração de um ano.
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