UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
- ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA -

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

Ausência de limite de idade e todos os indivíduos nacionais ou estrangeiros
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO
♦ Proposta fornecida pelo nosso Departamento Associativo, sito na Rua do Hospital n.º 1
1.º Dto. - Montijo.
♦ 1 Fotografia tipo passe ou Fotocópia de Foto
♦ Fotocópia do Bilhete de Identidade; Cartão de Contribuinte, N.º Utente de Saúde;
N.º de Segurança Social ou Fotocópia do Cartão do Cidadão

♦ Isenção no pagamento da joia para todos os associados
♦ 12€ para pagamento de um trimestre de quotização (4€ por mês)

O associado adquire, de imediato, os direitos aos benefícios
relacionados com a assistência na Doença, concedidos por esta
Associação. O cartão de associado será posteriormente enviado por
correio, bem como os Estatutos e Regulamentos de Benefícios.
NOTA
Após três meses da data de inscrição, o associado poderá liquidar a quotização junto dos
cobradores da Instituição.
Caso haja alteração na morada, deverão os prezados associados informarem o nosso
Departamento Associativo, na morada acima indicada.

Benefícios aos Associados em 2015
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24 de janeiro de 2014 foi
aprovada uma nova tabela de benefícios, que irá variar consoante a utilização de
serviços nas diversas valências da Associação. Contudo, ainda se encontra em fase de
implementação.
Clínica: Consultas Clínica Geral = 17€ / Consultas Especialidade 1.ª vez= 52€/2.ºvez = 42€
Oftalmologia = 42€ / Psiquiatria 1.ª vez= 67€/2.º vez = 57€/ Ginecologia = 55€
Clínica: Realização de Exames Complementares de Diagnóstico = 10% Desconto

◊
Farmácia: Até aos 64 anos = 10% Desconto sobre o valor da compra
Farmácia: A partir dos 65 anos =20% desconto sobre o valor líquido nos medicamentos comparticipados
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PROPOSTA PARA ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
Nome:______________________________________________________________
Morada:____________________________________________________________
Localidade:____________________ Código Postal: ___________________________
Telefone fixo: ________________ Telemóvel: _____________________________
Profissão: _______________________________ Idade ____________
Naturalidade: _____________ Data de Nascimento: __________Estado Civil: ______
N.º Bilhete Identidade /Cartão Cidadão_____________ N.º Contribuinte: ___________
N.º Utente de Saúde: _________________N.º da Segurança Social: _____________
E-mail: _______________________________________
Desejando inscrever-me como sócio efetivo, declaro que concordo com as cláusulas dos
Estatutos às quais para todos os efeitos, me sujeitarei.
Montijo, ____ de _______________ de 20____
Sócio Proponente N.º__________
_x______________________
____________________
(Assinatura do sócio)
(Assinatura do Sócio Proponente)
_________________________________________________________________
Declaração do pai ou tutor no caso do candidato ser menor:
Autorizo o meu ________________ a ser sócio e confirmo as afirmações acima referidas.
___/___/___
___________________________
Em reunião do Conselho de Administração de ___/___/___ (Acta N.º ________) foi
aprovada a admissão, que fica sendo sócio n.º _________.
O Presidente____________________
OBSERVAÇÕES________________________________________________________
____________________________________________________________________
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União Mutualista Nossa Senhora da Conceição-AM
Serviço de Assistência Médica Noturna RedeMut – Cartão
Proposta de Adesão

IDENTIFICAÇÃO
NOME DO ASSOCIADO

DOMICÍLIO
MORADA
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

PAÍS

IDENTIFICAÇÃO FISCAL
NÚMERO DE IDENT. FISCAL

INFORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO
A RedeMut, nascida por iniciativa de um conjunto de associações mutualistas portuguesas, onde se inclui a de que é associado, une esforços em torno do
objetivo comum de prestar serviços de saúde à comunidade de associados que as integram.
Com este novo Serviço de Assistência Médica Noturna, prestado pela Residências Montepio, SA., no âmbito da RedeMut, o associado, titular do respetivo
cartão, beneficia de aconselhamento gratuito por telefone, 24 horas por dia, que disponibilizará o envio, se necessário, de um médico de clínica geral ao
domicílio (entre as 20h00 e as 07h00, dias úteis, e durante 24 horas aos sábados, domingos e feriados), mediante o pagamento de uma taxa de utilização, cujo
valor atualmente em vigor é de 20 euros. Este serviço inclui, também, o transporte de urgência gratuito para o hospital, quando determinado pelo médico.
A atribuição do cartão de acesso ao Serviço de Assistência Médica Noturna da Redemut, é pessoal e intransmissível, pelo que para beneficiar deste serviço é
necessário ser titular do respetivo cartão.
Em caso de deslocação de médico ao domicílio, o pagamento da respetiva taxa de utilização é da inteira e exclusiva responsabilidade do associado titular que
utilizou este serviço, e será efetuada direta e integralmente pelo mesmo de acordo com a forma de pagamento definida, no âmbito da prestação daquele
serviço.
Contacto da RedeMut: telefone 808 500 300 (atendimento personalizado, nos dias úteis das 9h00 às 20h00)

AUTORIZAÇÃO DE CEDÊNCIA, PROCESSAMENTO E UTILIZAÇÃO DE DADOS
No âmbito da adesão ao serviço de Assistência Médica Noturna, autorizo a Redemut - Associação Portuguesa de Mutualidades, a ceder os meus dados
pessoais ao Montepio Geral - Associação Mutualista e às empresas/entidades prestadoras de serviços necessários à prestação daquele serviço, bem como o
processamento e a utilização daqueles dados por todas aquelas entidades, para efeitos de utilização do serviço de Assistência Médica Noturna e de emissão e
utilização do cartão que lhe dá acesso, nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro (Lei da Proteção de Dados Pessoais).

 - Associado

 - Representante(s) Legal(ais) (caso o Candidato/Associado seja menor)

Local e data:
Montijo, ____ /____ /_____

Assinatura(s):
X ___________________________________________________
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INFORMAÇÃO
União Mutualista garante Serviço Médico Noturno
Ao aderir no início de 2014 à RedeMut – Associação Portuguesa de Mutualidades, a
União Mutualista Nossa Senhora da Conceição permitiu aos seus associados passarem a
usufruir de consultas noturnas de Clínica Geral, realizadas ao domicílio pelo preço de 20
euros cada ato médico, sendo para tal obrigatório ter as quotas em dia. O serviço funciona de
segunda a sexta-feira das 20h00 às 07h00, com horário alargado para as 24 horas diárias
aos sábados, domingos e feriados nacionais.
A medida tem uma abrangência nacional e o serviço de assistência, após triagem
efectuada telefonicamente através do número 707 207 001, disponibilizará o envio de um
médico de Clínica Geral ao domicílio do associado ou, ocasionalmente, à morada onde o mesmo
se encontre, quando entendido como necessário.
O serviço engloba ainda uma série de outros benefícios de extrema importância para o
reforço da qualidade dos cuidados médicos prestados pela União Mutualista, entre os quais a
capacidade de garantir gratuitamente o transporte de urgência ao hospital, sempre que no
decorrer da consulta o clínico assim o entenda. Será ainda disponibilizado aos associados o
aconselhamento médico via telefone, 24h00 por dia, capaz de avaliar sintomas, sugerir
cuidados de saúde imediatos e propocionar ao utente a ajuda necessária para resolver
pequenos problemas ou a tomar uma decisão.
A adesão à RedeMut permite também aos associados da União Mutualista o
aconselhamento para uma consulta médica, uma ida ao hospital ou a outra entidade de Saúde
sempre que assim se revele necessário, estando ainda garantido o acompanhamento da
evolução clínica após aconselhamento por parte do profissional de saúde.
Esta importante iniciativa faz parte de um plano de melhoria dos serviços prestados pela
União Mutualista, nos quais se engloba um reforço da estrutura da clínica, com medidas como o
alargamento do horário de enfermagem, agora a funcionar nos dias úteis das 08h00 às 20h00 e
aos sábados das 8h00 às 12h00, e a inclusão de novas especialidades médicas, entre as quais
estão já confirmadas Pneumologia e Alergologia, por forma a garantir cada vez mais um serviço
de excelência que tanta falta faz à população do Montijo.
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