
Cartão Liberty Médis Dental

Cartão personalizado que identifica o Cliente 
Médis e lhe dá acesso aos serviços da Rede 
Médis Dental e aos benefícios da Rede de  
Saúde e Bem-estar.

Rede Saúde & Bem-estar

Uma rede que oferece aos Clientes 
condições vantajosas no acesso a serviços 
no âmbito da prevenção e promoção de 
estilos de vida saudáveis.

Liberty Médis Dental
Há uma nova 
forma de 
pensar a saúde.
E uma nova 
Médis que 
pensou
em tudo.

Rede Médis Dental

Rede selecionada de clínicas dentárias 
presentes nos maiores concelhos do 
país, onde o Cliente pode realizar as suas 
consultas, exames, tratamentos ou 
cirurgias. 

App Médis

Com a App, os Clientes podem utilizar o seu 
Cartão Liberty Médis Dental digital e consultar 
a Rede Médis Dental, a Rede Saúde e Bem-
estar e a sua Área Pessoal, tudo à distância 
de um toque.

Site Médis

No site Médis os Clientes têm acesso ao 
seu Seguro Liberty Médis Dental, ao 
Guia Médis, ao histórico clínico e de 
pagamentos e a uma série de 
informações para os ajudar a cuidar da 
sua saúde.

Liberty Médis Dental 

Um seguro de fácil adesão e 
utilização, que promove a 
prevenção e a saúde oral.

Porque na Médis acreditamos 
que a Saúde deve ser pensada 
de forma 360º, e que cada 
pessoa pode beneficiar de um 
Serviço Pessoal de Saúde mais 
completo, simples e digital.  

Porque é quando menos 
esperamos, que é bom ter ao 
nosso lado um seguro que 
pensou em tudo. 

Linha Liberty Saúde

Enfermeiros disponíveis por telefone 24h por 
dia, 365 dias por ano. Um serviço permanente 
de informação, aconselhamento e 
encaminhamento de cuidados de saúde. 

Linha Liberty Saúde 
Apoio 24 horas

218 458 830
707 300 200



Liberty Médis Dental

3 Pessoas Seguras 10% 

4 Pessoas Seguras 15% 

5 Pessoas Seguras 17,5%  

Mais de 5 Pessoas Seguras 20%  

Monofolha Seguro Liberty Médis Dental

100%

Dental
Rede Médis Dental

Destartarização Bimaxilar

€ 3 por visita

LimitesCoberturas Copagamentos

Aplicação Tópica de Fluoretos 

3 por anuidade

1 por anuidade

1 por anuidade

2 por anuidade

2 por anuidade

1 de 2 em 2 anos 

2 por anuidade

Consulta de Medicina Dentária Ilimitado

Exodontia de Dente Decíduo Ilimitado

Compósitos para Selagem de Fissuras (por quadrante)

Dentro da Rede Fora da Rede 

0%

Comparticipações (Dentro/Fora da Rede)

Dental

Controle Aparelho Fixo

Primeira Sessão de Endodontia

Ortopantomografia

Restauração

Pack de Estudo de Ortodontia

Pack de Estudo de Implantologia

Descontos de Quantidade

2 Pessoas Seguras 5% 

1 por anuidade

1 por anuidade

Descrição dos atos financiados

Exodontia de Dente Decíduo - Extração de dente de leite, sem limites.

Destartarização Bimaxilar - Limpeza dentária. De acordo com a boa prática clinica é financiado uma unidade de 6 em 6 meses.

Aplicação Tópica de Fluoretos - Aplicação de fluor para prevenção de cáries. De acordo com a boa prática clinica é financiado uma unidade de 6 em 
6 meses.

Compósitos para Selagem de Fissuras - Aplicação de resina fluida na superfície de mastigação dos dentes para prevenção da cárie. É financiado até 
aos 18 anos uma unidade de 2 em 2 anos.

Controle de Aparelho Fixo - Financiados seis controles nas duas primeiras anuidades (três por anuidade), após colocação do respetivo aparelho.

Primeira Sessão de Endodontia - Desvitalização, que consiste na remoção completa da polpa e nervo dentário, a seguradora paga uma desvitalização 
por anuidade.

Ortopantomografia - Raio-x que permite ter uma visão geral dos maxilares e dos dentes, é paga uma ortopantomografia por anuidade.

Restaurações - Tratamento de dentes danificados, repondo a sua forma e função, o segurador paga duas restaurações por anuidade.

Pack de Estudo de Ortodontia – Estudo efetuado antes do cliente colocar o aparelho dentário. Este estudo inclui consulta de medicina dentária, 
modelos de estudo ortodônticos, análise cefalométrica, telerradiografia e estudo fotográfico.

Pack de Estudo de Implantologia - Estudo efetuado antes do cliente colocar um implante dentário. Este estudo inclui consulta de medicina dentária, 
estudo de reabilitação com implantes e modelos de estudo.

Relativamente aos packs de estudo de Ortodontia e Implantologia, o cliente paga ao prestador o valor acordado, sendo-lhe posteriormente atribuída a 
comparticipação em caso de colocação de aparelho ou implante dentário



Pagamento Anual - 0%

Agravamentos por fracionamento

www.medis.pt
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Cosseguradores:

Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - Sucursal em Portugal, Av. Fontes Pereira de Melo, nº 6, 11.º - 1069-001 Lisboa - 
Pessoa coletiva registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único 980 630 495.

Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde S.A. Sede: Av. Dr. Mário Soares Pessoa (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744−002 Porto 
Salvo. Pessoa coletiva n.º 503 496 944, matriculada sob esse número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 
12.000.000,00. 

Monofolha Seguro Empresas Médis

Liberty Médis Dental

Sem pré-existencias

Sem períodos de carência

Sem necessidade de pré-autorizações 

Sem preechimento de questionario médico 

Sem idade limite de adesão

Pagamento Semestral 2%

Pagamento Trimestral 4%

Pagamento Mensal 6%

Monofolha Seguro Liberty Médis Dental

Condições de subscrição e utilização 




