
 
 
 
 
 

 
 
 
 

APÓLICE DE SEGURO DE SAÚDE 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO PRELIMINAR 

 

Entre a MEDIPLUS, COMPANHIA DE SEGUROS S.A., adiante designada por MEDIPLUS, e o Tomador 

do Seguro identificado nas Condições Particulares, celebra-se o presente contrato de seguro que se 

rege pelas disposições constantes nas Condições Gerais, Especiais e Particulares desta Apólice, de 

harmonia com as declarações constantes da proposta e no questionário médico que lhe serviram de 

base e da qual fazem parte integrante. 

 

DEVER DE INFORMAÇÃO INICIAL DE RISCO 

 

1. O contrato tem por base as declarações constantes da proposta e do questionário médico, 

nos quais o Tomador do Seguro e/ou Pessoa(s) Segura(s) deve(m) declarar com exactidão 

todas as circunstâncias que conheça(m) e razoavelmente deva(m) ter por significativas para 

a apreciação do risco pela seguradora, e que possam influir na aceitação do contrato e na 

determinação do prémio aplicável, mesmo que não resultem do eventual questionário 

fornecido e de que tenham ou devam ter conhecimento. 

2.  Do dever de informação referido no numero anterior o Tomador do Seguro e/ou Pessoa(s) 

Segura(s) tomou(aram) conhecimento prévio à celebração do contrato tendo entendido o 

seu real alcance, importância e efeitos. 

3.  A violação do dever referido no numero anterior determina a nulidade do contrato, tendo a 

seguradora direito ao correspondente prémio de seguro. 

 

CAPÍTULO I 

DEFINIÇÕES, OBJECTO E GARANTIAS DO CONTRATO, COBERTURAS E EXCLUSÕES 

 

Cláusula 1º 

Definições 

 

Para efeitos do disposto no presente contrato, entende-se por: 

 

1. Partes envolvidas no contrato 

 

1.1.  SEGURADORA 

MEDIPLUS, COMPANHIA DE SEGUROS, adiante designada por MEDIPLUS, entidade 

legalmente autorizada a exercer a actividade seguradora na República de Moçambique e 

que subscreve com o Tomador do Seguro o presente Contrato de Seguro. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.2.  TOMADOR DO SEGURO 

A pessoa ou entidade que celebra o contrato de seguro com a MEDIPLUS, sendo responsável 

pelo pagamento dos prémios. 

 

1.3.  PESSOA SEGURA 

A pessoa cuja saúde ou integridade física se segura e no interesse do qual o contrato de 

seguro é celebrado e que, como tal, for designada nas Condições Particulares da Apólice. No 

caso de inclusão do Agregado Familiar, também é considerada Pessoa Segura cada um dos 

seus membros. 

 

1.4.  AGREGADO FAMILIAR 

Conjunto de pessoas constituído pela pessoa segura, o seu cônjuge ou pessoa que com ele 

viva em união de facto, e os seus descendentes menores e solteiros com idade inferior 21 

anos, que coabitem com a pessoa segura. 

 

1.5.  SEGURO INDIVIDUAL 

Seguro efectuado relativamente a uma pessoa, podendo o contrato incluir no âmbito das 

coberturas o agregado familiar ou o conjunto de pessoas que vivam em economia comum. 

 

1.6  ADMINISTRADOR 

Pessoa colectiva ou singular designada pela MEDIPLUS como seu representante, para em seu 

nome e interesse poder prestar esclarecimentos e/ ou informações aos segurados, bem 

como representar a MEDIPLUS em todos os actos que impliquem a aceitação de quaisquer 

responsabilidades por parte da seguradora, estando por isso abrangido por todas as regras 

específicas da actividade de seguros. 

 

1.7  REDE DE PRESTADORES 

Todas as unidades hospitalares, clínicas, centros de saúde ou equivalentes, bem como os 

médicos associados que tenham acordos e/ ou parcerias estabelecidas com a MEDIPLUS, e 

que dela façam parte integrante. 

 

2.  Documentos contratuais 

 

2.1.  PROPOSTA 

O(s) documento(s) subscrito(s) pelo Tomador do Seguro e pela(s) Pessoa(s) Segura(s) que 

contém(êm) as informações necessárias à aceitação do seguro pela MEDIPLUS, e que 

faz(em) wparte integrante da Apólice. 

 

2.2.  APÓLICE 

Documento que titula o contrato celebrado entre o Tomador do Seguro e a MEDIPLUS, de 

onde constam as respectivas Condições Gerais, Especiais, se as houver, e as Particulares 

acordadas ou qualquer outro documento de informação geral ou pré-contratual. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.3.  CONDIÇÕES GERAIS 

Conjunto de cláusulas que definem e regulamentam obrigações genéricas e comuns, 

inerentes a um ramo ou modalidade de seguro. 

 

2.4.  CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Cláusulas que visam esclarecer, completar, especificar e delimitar o âmbito de aplicação 

previsto nas Condições Gerais, que constituem anexo ao contrato mas que dele fazem parte 

integrante. 

 

2.5.  CONDIÇÕES PARTICULARES 

Documento onde se encontram os elementos específicos e individuais do contrato, que o 

distinguem de todos os outros, ainda que em anexo mas que fazem parte integrante do 

contrato. 

 

2.6.  ACTA ADICIONAL 

Documento que titula a alteração da Apólice. 

 

3.  Garantias 

 

3.1.  ACIDENTE 

O acontecimento fortuito, súbito e anormal, devido a acção de causa exterior e estranha à 

vontade da Pessoa Segura e que nesta origine lesões corporais que possam ser clínica e 

objectivamente constatadas. 

 

3.2.  DOENÇA 

Toda a alteração involuntária do estado de saúde, estranha à vontade da Pessoa Segura e 

não causada por acidente, que se revele por sinais ou sintomas manifestos e seja 

reconhecida e atestada como tal por médico autorizado. 

 

3.2.1.  DOENÇA MANIFESTADA 

Toda a doença que tenha sido objecto de um diagnóstico inequívoco ou que, com suficiente 

grau de evidência, se haja revelado e tenha dado lugar ou não ao respectivo tratamento. 

 

3.2.2.  DOENÇA SÚBITA 

Toda a alteração involuntária do estado de saúde, inesperada e aguda, que requeira 

tratamento de urgência numa Unidade Hospitalar, quer em regime de internamento, quer 

em regime ambulatório. 

 

3.2.3.  DOENÇA CONGÉNITA 

Doença presente à nascença, em resultado de condições verificadas durante a gestação até 

ao momento do nascimento. A doença congénita pode ser evidente ou reconhecida 

imediatamente após o nascimento ou ser descoberta mais tarde em qualquer momento da 

vida da pessoa, sem prejuízo da sua natureza. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.3.  DOENÇA OU LESÃO PRÉ-EXISTENTE 

Considera-se pré-existente, e por isso excluída do âmbito do contrato de seguro, toda e 

qualquer doença manifestada ou lesão de que a Pessoa Segura deveria ter conhecimento, 

cujos sintomas eram evidentes, ou pela qual haja recebido aviso médico ou tratamento 

antes da data da celebração do contrato de seguro ou da data de inclusão posterior da 

Pessoa Segura. 

 

3.4.  GRAVIDEZ PRÉ-EXISTENTE 

Gravidez manifestada ou que tenha dado origem a qualquer tratamento ou assistência 

médica, antes da data da celebração do contrato ou inclusão num seguro pré-existente ou 

ainda durante o período de carência, encontra-se por isso, excluída do âmbito da cobertura. 

 

3.5.  SINISTRO 

Evento ou série de eventos que desencadeiam o accionamento da(s) cobertura(s) do risco 

prevista(s) no contrato. 

 

3.6.  UNIDADE HOSPITALAR 

Estabelecimento de saúde, público ou privado, oficialmente reconhecido como tal, qualquer 

que seja a sua designação (hospital ou clínica), destinado ao tratamento de doentes e 

acidentados, que disponha permanentemente (24 horas por dia) de assistência médica, 

cirúrgica e de enfermagem. Excluem-se, casa de repouso e/ou convalescença, lares de 

terceira idade, sanatórios, termas, centros de tratamento de toxicodependentes e/ou 

alcoólicos e outros estabelecimentos ou instituições similares de cuidados continuados. 

 

3.7. HOSPITALIZAÇÃO 

Todo o internamento da Pessoa Segura numa Unidade Hospitalar por um período superior a 

4 (quatro) horas, designado como diária de acordo com as condições de internamento das 

Unidades Hospitalares, ou igual ou inferior em caso de intervenção cirúrgica que justifique 

anestesia regional ou geral. A classificação da intervenção cirúrgica fica subordinada, em 

qualquer circunstância, à etiologia da doença ou lesão corporal, ao tipode cirurgia indicada e 

ao tempo de piso de sala de operações. 

 

3.8.  PERÍODO DE CARÊNCIA 

Período de tempo entre a data do início do contrato e/ou da inclusão da Pessoa Segura na 

Apólice e a data de entrada em vigor das garantias do contrato. 

 

3.9.  DESPESA MÉDICA 

Despesa efectuada pela Pessoa Segura com a aquisição de bens ou de serviços, desde que 

prescritos ou realizados por médico para o tratamento de doença ou lesão resultante de 

acidente. 

 

3.10.  SERVIÇOS CLINICAMENTE NECESSÁRIOS 

Bens, serviços ou cuidados de saúde que sejam considerados como: 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

a) Necessários para tratamento de doença, gravidez ou de lesão resultante de doença ou 

acidente da Pessoa Segura; 

b) Adequados à situação diagnosticada e que estejam de acordo com os protocolos e 

padrões reconhecidos pela comunidade médica, com evidência clínica e cientificamente 

comprovada; 

c) Prestados de forma mais eficiente em termos de custo e mais adequada ao tipo de serviço 

a prestar. 

 

3.11.  PRESTADORES DE SERVIÇOS CLÍNICOS 

Médicos, Unidades Hospitalares (hospitais ou clínicas), centros de diagnóstico ou outras 

unidades de saúde que prestam serviços clínicos às Pessoas Seguras. 

 

3.12.  REDE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS CLÍNICOS 

Conjunto de prestadores de cuidados de saúde, nomeadamente, Médicos, Unidades 

Hospitalares (hospitais ou clínicas), centros de diagnóstico ou outras unidades de saúde com 

as quais a MEDIPLUS tenha celebrado um acordo de prestação de serviços clínicos e aos 

quais paga directamente por conta da Pessoa Segura. 

 

3.13.  CARTÃO DE MEMBRO 

Documento pessoal e intransmissível que identifica a Pessoa Segura e permite o seu acesso 

aos cuidados de saúde no âmbito da Rede de Prestadores. 

 

3.14.  PRESTAÇÕES CONVENCIONADAS 

Bens, serviços, ou cuidados de saúde garantidos pela Apólice e realizados pela Pessoa Segura 

na Rede de Prestadores, autorizados pelo Administrador que assegura o pagamento directo 

aos prestadores da comparticipação da MEDIPLUS nas despesas médicas. 

 

3.15.  PRESTAÇÕES INDEMNIZATÓRIAS 

Comparticipações garantidas pelo presente contrato de seguro, que consistem no 

reembolso, pela MEDIPLUS, de despesas médicas efectuadas pela Pessoa Segura fora da 

Rede de Prestadores, em bens, serviços ou cuidados de saúde, em consequência de evento 

coberto pelas garantias da Apólice. 

 

3.16.  PRÉ-AUTORIZAÇÃO 

A aprovação ao acesso a serviços clínicos solicitados pelas Pessoas Seguras dada pelos 

Serviços Clínicos da MEDIPLUS, assinadas pelo Administrador. 

 

3.17.  TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Documento emitido pelos Serviços Clínicos da MEDIPLUS, que assegura a aceitação da 

responsabilidade pelos encargos inerentes à realização de determinado acto médico ou 

procedimento, nos termos definidos nas Condições Gerais, Condições Especiais e Condições 

Particulares do contrato. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.18.  EPISÓDIO DE URGÊNCIA 

Conjunto de actos médicos prestados em Unidade Hospitalar no âmbito do serviço de 

atendimento permanente. 

 

4. Valores do Seguro 

 

4.1.  PRÉMIO TOTAL 

Importância devida pelo Tomador do Seguro à MEDIPLUS como contrapartida das garantias 

cobertas pela Apólice. Dessa importância fazem parte integrante todos os encargos,cargas e 

taxas fiscais e parafiscais, impostas por lei. 

 

4.2.  ESTORNO 

Devolução ao Tomador do Seguro de uma parte do prémio já pago. 

 

4.3.  LIMITE ANUAL DE RESPONSABILIDADE 

Valor máximo a cargo da MEDIPLUS nas despesas médicas garantidas pela Apólice, por 

Cobertura, por Pessoa Segura e por anuidade, de acordo com o previsto nas presentes 

Condições Gerais, Condições Especiais e Condições Particulares do contrato. 

 

4.4.  COMPARTICIPAÇÃO 

Percentagem ou valor máximo das despesas médicas garantidas pela Apólice a cargo da 

MEDIPLUS. 

 

4.5.  COMPARTICIPAÇÃO MÁXIMA POR CONSULTA 

Valor máximo da comparticipação da MEDIPLUS em cada consulta médica. 

 

4.6.  CO-PAGAMENTO 

Importância que fica a cargo do Tomador do Seguro ou da Pessoa Segura por despesa 

médica realizada na Rede de Prestadores. 

 

4.7.  FRANQUIA 

Importância fixa ou percentagem das despesas que fica a cargo do Tomador do Seguro ou da 

Pessoa Segura antes de ser calculada a comparticipação e/ou período de tempo a partirdo 

qual se inicia o pagamento, pela MEDIPLUS, das prestações. 

 

4.8.  FRANQUIA POR DESPESA MÉDICA 

Importância que o Tomador do Seguro ou a Pessoa Segura tem a seu cargo, em cada 

despesa médica garantida pela Apólice, antes de ser calculada a comparticipação da 

MEDIPLUS. A comparticipação da MEDIPLUS incide sobre o valor da despesa médica que 

ultrapasse o valor da franquia. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cláusula 2ª 

Objecto Contrato 

 

1.  O contrato de seguro tem por objecto garantir à Pessoa Segura as prestações 

convencionadas, as prestações indemnizatórias e serviços de assistência, em consequência 

de doença manifestada, doença súbita ou acidente ocorrido, durante a vigência do contrato, 

nos termos das Condições Gerais, Especiais e Particulares contratadas. 

 

2.  A proposta de seguro, assinada pelo Tomador do Seguro, o questionário médico de cada 

Pessoa Segura, bem como a documentação de carácter clínico necessária à aceitação por 

parte da MEDIPLUS, constituem a base deste contrato e dele fazem parte integrante, 

determinando, em particular, o risco coberto. 

 

Cláusula 3ª 

Período de Carência 

 

1.  Salvo convenção em contrário, as prestações garantidas só são eficazes relativamente a 

despesas incorridas após o decurso de um período máximo de carência de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias, contados da data de início da cobertura ou da data de inclusão da 

pessoa segura. 

3.  No caso de doenças pré-existentes o período de carência depende de prévia avaliação pela 

MEDIPLUS. 

 

Cláusula 4ª 

Âmbito territorial 

 

1.  O contrato é válido na República de Moçambique. 

 

Cláusula 5º 

Exclusões 

 

Salvo convenção expressa em contrário nas Condições Especiais ou Condições Particulares, ficam 

sempre excluídas deste contrato as prestações decorrentes de: 

 

1.  Acidentes ocorridos e doenças contraídas por força de calamidades naturais de tipo 

catastrófico ou durante um acto de guerra (declarada ou não), terrorismo e revoluções. 

 

2.  Acidentes de viação que estejam abrangidos pelo Seguro Obrigatório do Ramo Automóvel, 

bem como os resultantes da utilização de veículos motorizados motoquatro e de aeronaves 

não pertencentes a carreiras comerciais autorizadas. 

 

3.  Acidentes derivados da prática profissional ou amadora de desportos federados, nas provas 

desportivas integradas em campeonatos, torneios, estágios e respectivos treinos. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.  Acidentes derivados da prática de desportos de Inverno, boxe, artes marciais, tauromaquia, 

espeleologia, escalada, pesca submarina, motonáutica, motorismo, paraquedismo, 

parapente, asa delta, alpinismo, rappel, bungee-jumping e todos os outros desportos 

radicais. 

 

5.  Actos ou omissão do Tomador do Seguro ou da Pessoa Segura, sempre que estejam 

influenciados por consumo de álcool, estupefacientes, narcóticos ou medicamentos fora de 

prescrição médica. 

 

6.  Tratamentos relacionados e consequentes do consumo de drogas. 

 

7.  Consultas, testes e tratamentos de infertilidade e reprodução medicamente assistida. 

 

8.  Disfunções sexuais qualquer que seja a sua causa, salvo acordo/ garantia particular em 

contrário. 

 

9.  Despesas com serviços que não sejam clinicamente necessários. 

 

10.  Tratamentos com novas tecnologias ou experimentais ou que necessitem de comprovação 

médica e científica, salvo acordo/ garantia particular em contrário. 

 

11.  Doença ou estado patológico pré-existente, assim como lesões ou sequelas que sejam 

consequência de intervenções cirúrgicas ou tratamentos médicos não motivados por doença 

ou acidente garantido pelo contrato. 

 

12.  Tratamentos e cirurgia destinada à correcção de anomalias, malformações e/ou doenças 

congénitas e/ou genéticas, salvo acordo/ garantia particular em contrário. 

 

13.  Cirurgia ou tratamentos refractivos à miopia, astigmatismo e hipermetropia (cirúrgicose 

laser) e outras cirurgias oculares. 

 

14.  Doenças ou acidentes regulamentados pela Lei de Acidentes de Trabalho, ou por outro 

seguro de carácter obrigatório, e como tal considerados pela respectiva legislação. 

 

15. Doenças infecto-contagiosas quando em situação de epidemia ou estado de calamidade 

pública declarada. 

 

16. Tratamentos relacionados, directa ou indirectamente, com infecção por vírus de 

imunodeficiência humana (HIV) e vírus das hepatites. 

 

17.  Doenças ou acidentes provenientes de tentativa de suicídio, de participação em apostas, 

intervenção em duelos, rixas ou da prática de actos dolosos ou gravemente culposos ou 

ilícitos por parte da Pessoa Segura. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

18. Lesões ou doenças provocadas por radiações e emanações nucleares ou ionizantes, salvo 

quando regulamentados pela Lei de Acidentes de Trabalho, ou por outro seguro de carácter 

obrigatório, e como tal considerados pela respectiva legislação. 

 

19. Perturbações psíquicas consequentes ou não de outra doença ou acidente que careçam de 

psicanálise. 

 

20. Perturbações do foro neurológico como doenças demenciais e neuropatias, salvo acordo/ 

garantia particular em contrário. 

 

21. Curas de repouso, convalescença, tratamentos termais e qualquer outro tratamento de 

carácter estético ou de rejuvenescimento. 

 

22.  Consultas, tratamentos e cirurgia estética ou plástica, incluindo a redução mamária, excepto 

quando consequência de acidente e/ou doença abrangidos pelo contrato e ocorridos ou 

manifestados durante a sua vigência. 

 

23. Extracção de nervos, sinais, quistos e verrugas, excepto quando os mesmos forem 

comprovadamente malignos ou pré-malignos, salvo acordo/ garantia particular em 

contrário. 

 

24. Todo e qualquer tratamento e cirurgia de qualquer tipo de obesidade. 

 

25.  Actos realizados por médicos que sejam cônjuges, pais, filhos ou familiares directos em 1º. 

grau da PessoaSegura. 

 

26. Assistência e tratamento hospitalar por razões de carácter social, cuidados continuados e 

paliativos salvo acordo/ garantia particular em contrário. 

 

27. Tratamentos ou cirurgia destinados à cura da roncopatia e outros distúrbios do sono, salvo 

acordo/ garantia particular em contrário. 

 

28. Cremes, suplementos e vitaminas sem composição medicinal e antibiótica. 

 

Cláusula 6ª 

Cartão de Membro 

 

1. Para requerer os serviços garantidos na Rede de Prestadores, a Pessoa Segura deverá 

apresentar, sempre, o seu Cartão de Membro e um documento de identificação com 

fotografia. 

 

2. O Cartão de Membro é propriedade da MEDIPLUS e deverá ser devolvido sempre que se 

verifique cessação do contrato. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.  Em caso de extravio do Cartão de Membro, a Pessoa Segura ou o Tomador do Seguro 

obrigam-se, sob pena de responder por perdas e danos, a comunicar o facto à MEDIPLUS 

através do Serviço de Assistência a Clientes, no prazo máximo de 48horas, a fim do mesmo 

ser anulado e emitido novo cartão. 

 

CAPÍTULO II - INÍCIO DO CONTRATO, ENTRADA EM VIGOR DAS GARANTIAS, DURAÇÃO, DENÚNCIA, 

SUSPENSÃO, RENOVAÇÃO, CADUCIDADE, RESOLUÇÃO, DECLARAÇÃO INICIAL RISCO E 

NULIDADECONTRATO 

 

Cláusula 7ª 

Início do contrato 

 

1.  O presente contrato considera-se celebrado pelo período estabelecido nas Condições 

Particulares e, desde que o prémio ou fracção inicial seja pago, produz os seus efeitos apartir 

das zero horas do dia seguinte ao da aprovação da proposta pela MEDIPLUS, salvo se, por 

acordo das partes, for aceite outra data para a produção de efeitos, a qual não pode, 

todavia, ser anterior à da recepção daquela proposta pela MEDIPLUS. 

 

2.  A proposta considera-se aprovada após o pagamento do primeiro prémio de seguro, a 

menos que, entretanto, o candidato a Tomador do Seguro seja notificado da sua recusa, da 

sua antecipada aprovação ou da necessidade de serem prestados esclarecimentos ou serem 

obtidos documentos para avaliação do risco, ficando a aprovação, neste caso, dependente 

do envio e análise dos elementos solicitados. 

 

3.  A aceitação será confirmada pela MEDIPLUS através da emissão do Cartão de Membro. 

 

Cláusula 8ª 

 

Política de subscrição de apólices provenientes de outras seguradoras 

 

1.  Em caso de existência de seguro de saúde noutra Seguradora, poderá ser aceite a subscrição 

de uma nova apólice de seguro na MEDIPLUS, nas seguintes condições: 

 

1.1.  O contrato anterior, em vigor na anterior Seguradora, tenha pelo menos 1 ano de 

antiguidade. 

 

1.2.  Não exista um diferimento superior a 30 (trinta) dias entre a data de anulação do anterior 

contrato e a data de inicio da nova apólice. 

 

1.5.  As doenças ou lesões pré-existentes ficam excluídas da nova apólice, salvo convenção 

expressa em contrário nas Condições Particulares, mediante o acordo prévio da MEDIPLUS. 

 

2.  Para a formalização da nova Apólice, para além do preenchimento da nova proposta, será 

necessário anexar documentação comprovativa emitida pela anterior Seguradora, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

onde conste: data de inicio do contrato, quadro de garantias em vigor à data de anulação, 

data de adesão das pessoas seguras, data do efeito da anulação e motivo. 

 

Cláusula 9ª 

Entrada em vigor das garantias 

 

Salvo disposição em contrário expressa nas Condições Particulares, as garantias entram em vigor 

para cada Pessoa Segura: 

 

1.  Em relação a acidente, na data de início do contrato, desde que requeira tratamento de 

urgência em Unidade Hospitalar, quer em regime de internamento, quer em regime 

ambulatório. 

Para efeito do acima disposto, considera-se tratamento de urgência aquele que deva ser 

efectuado no prazo máximo de 48 horas após o sinistro. 

 

2.  Em relação a doença, após ter decorrido o Período de Carência de 365 (trezentos e sessenta 

e cinco) dias 

 

4 No caso de doenças pré-existentes o período de carência depende de prévia avaliação pela 

MEDIPLUS, salvo acordo/ garantia particular em contrário. 

 

Cláusula 10ª 

Duração do Contrato e das Garantias 

 

1.  O contrato é celebrado por período certo e determinado, designadamente por um ano a 

contar da data da subscrição do presente contrato, ou de acordo com o que ficar 

estabelecido nas Condições Particulares. 

 

2.  Quando o contrato for celebrado por um período de tempo determinado os seus efeitos 

cessam às 24 (vinte e quatro) horas do último dia de vigência. 

 

3.  Se o contrato for celebrado por um ano a continuar por períodos iguais e sucessivos, 

considera-se automáticamente renovado por períodos anuais, garantindo a MEDIPLUS 

apenas a comparticipação das despesas médicas com prestações convencionadas e 

comprestações indemnizatórias efectuadas em cada ano de vigência do contrato, salvo o 

disposto nas cláusulas 11, 13 e 14 destas Condições Gerais. 

 

Cláusula 11ª 

Suspensão das Garantias 

 

1. Salvo se outra coisa vier a ser aceite pela MEDIPLUS, a Pessoa Segura perderá 

temporariamente tal qualidade quando e enquanto se verificar a sua permanência fora de 

Moçambique e/ ou da África do Sul por um período de tempo com duração superior a 90 

(noventa) dias. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.  Em caso de falta de pagamento do prémio de seguro, o presente contrato e todos os seus 

efeitos ficarão imediatamente suspensos na sua execução, sem necessidade de qualquer 

notificação, escrita ou outra, por parte da MEDIPLUS, bem como todos os reembolsos e/ ou 

quaisquer pagamentos/ indemnizações que ao caso couberem. 

 

3.  Se o contrato estiver suspenso por mais de 180 (cento e oitenta) dias, a MEDIPLUS poderá, 

com efeitos retroactivos, fazer cessar todos os efeitos decorrentes do presente contrato à 

data da sua celebração ou da verificação do não pagamento (em caso de renovação). 

 

Cláusula 12ª 

Subscrição e Cessação das Garantias 

 

1.  Não é permitida a subscrição do seguro a pessoas com idade superior a 60 anos no caso de 

privados e 65 anos tratando-se de grupo. 

 

2.  As garantias para as Pessoas Seguras, que subscrevam o contrato antes de completarem 55 

anos de idade, não cessam automaticamente em função da idade. 

 

3.  Para as Pessoas Seguras que tenham subscrito o seguro após completarem os 55 anos de 

idade, as garantias cessam automaticamente no termo da anuidade em que completaram 65 

anos de idade, salvo acordo ou garantia particular em contrário. 

 

4.  As garantias para os membros do Agregado Familiar cessam a sua vigência: 

 

4.1.  Na mesma data em que terminem para o Tomador de Seguro a que se encontram ligadas. 

 

4.2.  Na data em que cesse o vínculo ou a ligação ao Tomador de Seguro que determinou a sua 

inclusão no respectivo Agregado Familiar. 

 

Cláusula 13ª 

Prolongamento das Garantias em caso de hospitalização 

 

1.  A MEDIPLUS reembolsará as despesas médicas em caso de Hospitalização, mesmo em caso 

de cessação ou não renovação do contrato, dentro ou fora da rede, ainda que estas ocorram 

num período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias imediatamente subsequentes à data 

da cessação das garantias, desde que o internamento hospitalar se tenha iniciado durante a 

vigência do contrato e que o mesmo se encontre coberto pela presente apólice. 

 

2.  Quando a cessação das garantias for devida a falta de pagamento de prémios, à prestação 

de declarações falsas, inexactas ou incompletas ou a quaisquer outros casos previstos na lei, 

não será devido qualquer reembolso de despesas médicas pela MEDIPLUS. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.  O reembolso referido anteriormente em 1. está limitado ao capital anualmente seguro e 

depende de participação do Tomador do Seguro à MEDIPLUS, no prazo de 30 (trinta) dias 

subsequentes ao início da hospitalização, bem como da apresentação de relatório médico e 

demais comprovativos dos motivos subjacentes à hospitalização. 

 

Cláusula 14ª 

Renovação 

 

1.  O contrato pode ser renovado uma ou várias vezes, por iguais e sucessivos períodos caso a 

isso nenhuma das partes se oponha por escrito, sendo que a cobertura pelo risco manter-se-

á em vigor ininterruptamente desde que as demais condições contratuais sejam cumpridas. 

 

2.  Em caso de falta de pagamento do prémio de seguro, o presente contrato e todos os seus 

efeitos ficarão imediatamente suspensos na sua execução, sem necessidade de qualquer 

notificação, escrita ou outra, por parte da MEDIPLUS, bem como todos os reembolsos e/ ou 

quaisquer pagamentos/ indemnizações que ao caso couberem. 

 

Cláusula 15ª 

Denúncia do contrato 

 

1.  A denúncia do contrato equivale à sua não renovação. 

 

2.  Qualquer das partes pode opor-se à renovação automática, denunciando o contrato, desde 

que o comunique por carta registada à outra, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias em relação ao termo da anuidade. 

 

3.  Relativamente aos seguros celebrados por um ano e seguintes em que se verifique a não 

renovação do contrato ou da cobertura, e não estando o risco coberto por um contrato de 

seguro posterior, a MEDIPLUS ficará, pelo período máximo 90 (noventa) dias subsequentes à 

data de cessação do contrato, obrigada a efectuar as prestações contratualmente devidas 

em consequência de doenças manifestadas durante o período de vigência da Apólice ou de 

acidentes ou outros factos geradores de indemnização ocorridos no mesmo período, até que 

se mostre esgotado o capital seguro disponível na anuidade em que o contrato cessar a sua 

vigência. 

 

4.  A obrigação prevista no número anterior apenas se verifica em relação a doenças 

manifestadas ou a acidentes ou outros factos geradores de indemnização ocorridos durante 

operíodo de vigência da Apólice, cobertos pela mesma e participados à MEDIPLUS até 30 

(trinta) dias após o termo da vigência do contrato, salvo justo impedimento, sem prejuízo do 

cumprimento das regras estabelecidas sobre participação de sinistros. 

 

5.  Em caso de dúvida caberá ao Tomador do Seguro e à Pessoa Segura a prova dos factos 

previstos nos números anteriores. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.  É aplicável o disposto no número anterior aos casos de cessação de garantias relativamente 

a uma Pessoa Segura, nos termos dos números 3. e 4. da cláusula 12ª destas Condições 

Gerais. 

 

Cláusula 16ª 

Resolução do contrato 

 

1.  Salvo o disposto no número seguinte, o contrato de seguro pode ser resolvido por qualquer 

das partes a todo o tempo, havendo justa causa, mediante o envio de correio registado ou 

electrónico, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data em que a 

resolução produzirá efeitos. Quando o Tomador exerça esta faculdade apenas terá direito ao 

estorno do prémio pago correspondente ao período não decorrido. 

2.  O Tomador do Seguro, sendo pessoa singular, pode resolver o contrato de seguro de saúde 

com duração igual ou superior a seis meses, sem invocar justa causa, nos 30 (trinta) dias 

imediatos à data da recepção da apólice. 

 

3.  O não pagamento pelo Tomador de Seguro do prémio relativo a uma anuidade subsequente 

ou de uma sua fracção, determina a não renovação ou a resolução automática e imediata do 

contrato, na data em que o pagamento seja devido. 

 

4.  Para além dos casos previstos na lei, a MEDIPLUS poderá, a todo o tempo, resolver o 

contrato, mediante aviso ao Tomador de Seguro, por correio registado ou electrónico, nos 

seguintes casos: 

 

4.1.  Quando ocorra uma alteração do risco. 

 

4.2.  Quando o Tomador de Seguro, a Pessoa Segura ou quem o(s) represente haja(m) proferido 

falsas declarações, omissões, dissimulações ou reticências intencionais relativas à ocorrência 

de um sinistro, suas circunstâncias, causas, natureza ou consequências. 

 

5.  No caso previsto em 4.2. deste artigo a resolução tem efeito imediato desde a data em que 

seja comunicada ao Tomador de Seguro. 

 

6.  Sendo a resolução da iniciativa da MEDIPLUS, esta reembolsará o Tomador do Seguro da 

totalidade do prémio pago correspondente ao tempo não decorrido, com excepção dos 

casos previstos no 4.2. 

 

Cláusula 17ª 

Caducidade 

 

1. O presente contrato caduca na data de termo do prazo inicialmente estipulado de acordo 

com a cláusula 10.ͣ ou qualquer das suas renovações. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Sem prejuízo do disposto na cláusula 13.ͣ, a MEDIPLUS não poderá ser responsabilizada por 

quaisquer pagamentos ou outros equivalentes, seja a que título for, a partir da data em que 

os efeitos do presente contrato caducarem. 

 

Cláusula 18ª 

Declaração Inicial do Risco 

 

1.  O Tomador do Seguro ou a Pessoa Segura, estão obrigados antes da celebração do contrato 

a declarar com exactidão todas as circunstâncias que conheçam e devam ter por 

significativas para a apreciação do risco por parte da MEDIPLUS. 

 

2.  Nas declarações acima referidas incluem-se também todas aquelas circunstâncias ou factos, 

conhecidos ou que o devessem ser, do Tomador do Seguro ou da Pessoa Segura, mesmo que 

a sua declaração não seja solicitada em questionário eventualmente fornecido pela 

MEDIPLUS ou seu representante. 

 

3.  Em caso de incumprimento doloso dos deveres referidos nos números anteriores o contrato 

é nulo, mediante o envio da respectiva declaração ao Tomador do Seguro no  

prazo de 90 (noventa) dias a contar do conhecimento do incumprimento. A MEDIPLUS não é 

obrigada a cobrir qualquer sinistro que ocorra antes de ter tido conhecimento do 

incumprimento em causa ou no decurso do referido prazo. 

 

4.  Em caso de anulação do contrato nos termos previstos no número anterior, a MEDIPLUS tem 

direito ao prémio devido até ao termo do prazo referido no número anterior se não tiver 

ocorrido dolo ou negligência grosseira da MEDIPLUS ou do seu representante. 

Em caso de dolo do Tomador do Seguro ou da Pessoa Segura com o propósito de obter(em) 

uma vantagem o prémio é devido até ao termo do contrato. 

 

5.  Quando o incumprimento dos deveres indicados nos números 1 e 2 for negligente, a 

MEDIPLUS pode, mediante declaração a enviar ao Tomador do Seguro, no prazo de 90 

(noventa) dias a contar do conhecimento: 

 

a) Propor uma alteração ao contrato fixando um prazo não inferior a 14 (catorze) dias para o 

envio da aceitação ou, caso a admita, da contraproposta. O contrato cessa os seus efeitos 20 

dias após a recepção pelo Tomador do Seguro da proposta de alteração caso este nada 

responda ou a rejeite; 

 

b) Fazer cessar o contrato, demonstrando que, em caso algum, celebra contratos para a 

cobertura de riscos relacionados com o facto omitido ou declarado inexactamente. O 

contrato cessa os seus efeitos 30 (trinta) dias após o envio da declaração de cessação. 

 

6.  Em caso de cessação nos termos no número anterior, o prémio é devolvido pelo tempo 

decorrido atendendo à cobertura havida. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

7.  Se antes da cessação ou alteração do contrato ocorrer um sinistro cuja verificação ou 

consequências tenham sido influenciadas por facto relativamente ao qual tenham havido 

omissões ou inexactidões negligentes, a MEDIPLUS: 

 

a) Cobre o sinistro na proporção da diferença entre o prémio pago e o prémio que seria 

devido, caso tivesse tido conhecimento do facto omitido ou declarado inexactamente à data 

da celebração do contrato; 

 

b) Não cobre o sinistro, se demonstrar que, em caso algum, teria celebrado o contrato se 

tivesse conhecimento do facto omitido ou declarado inexactamente, ficando apenas na 

devolução do prémio. 

 

Cláusula 19ª 

Nulidade do contrato 

 

1.  Este contrato considera-se nulo e, consequentemente não produzirá quaisquer efeitos em 

caso de sinistro, quando por parte do Tomador do Seguro ou da Pessoa Segura, quer no 

momento da celebração quer durante a vigência do contrato, não haja interesse digno de 

protecção legal relativo ao(s) risco(s) coberto(s). 

 

2.  No seguro de pessoas, o interesse referido no número anterior respeita à sua saúde ou 

integridade física. 

 

3.  Este contrato considera-se igualmente nulo e de nenhum efeito se aquando da sua 

celebração, a MEDIPLUS, o Tomador do Seguro ou a Pessoa Segura tiver(em) conhecimento 

que o risco cessou. 

 

4.  A MEDIPLUS não cobre igualmente sinistros anteriores à data de celebração do contrato 

quando o Tomador do Seguro ou a Pessoa Segura dele tivesse(em) conhecimento nessa 

data. 

 

5.  O contrato de seguro não produz igualmente efeitos relativamente a um risco futuro que 

não chegue a existir. 

 

6.  Nos casos previstos nos números anteriores, o Tomador do Seguro tem direito à devolução 

do prémio pago, deduzido das despesas necessárias à celebração do contrato suportadas 

pela MEDIPLUS de boa fé. 

 

7.  Em caso de má fé do Tomador do Seguro, a MEDIPLUS de boa fé tem direito a reter o prémio 

pago. 

 

8.  Presume-se a má fé do Tomador do Seguro se a Pessoa Segura tiver conhecimento, 

aquando da celebração do contrato de seguro, de que ocorreu o sinistro. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO III - ALTERAÇÕES AO CONTRATO E AGRAVAMENTO DO RISCO 

 

Cláusula 20ª 

Alterações ao Contrato 

 

1.  O Tomador do Seguro ou a Pessoa Segura estão obrigados, durante a vigência do contrato,a 

comunicar por escrito à MEDIPLUS, antecipadamente ou nos 14 (catorze) dias subsequentes 

ao do conhecimento das sua verificação, as seguintes alterações: 

 

1.1.  Mudança do domicílio do Tomador do Seguro ou da Pessoa Segura. 

 

1.2.  Mudança da actividade profissional da Pessoa Segura/ou de qualquer das pessoas 

do seu Agregado Familiar quando abrangidas pelo contrato. 

 

1.3.  Todos os factos ou circunstâncias susceptíveis de determinarem uma modificação do risco. 

 

1.4.  Quando o seguro garantir o Agregado Familiar, alteração do estado civil dos filhos, enteados 

e adoptados da Pessoa Segura; 

 

2.  O Tomador do Seguro pode, ainda, a todo o tempo, efectuar outras alterações, desde que as 

mesmas sejam permitidas por lei e aceites pela MEDIPLUS, como: 

 

2.1.  Inclusão de Pessoas Seguras 

 

a) Durante a vigência do contrato o Tomador do Seguro pode pedir a inclusão das pessoas 

que fazem parte do seu Agregado Familiar, sendo necessário o preenchimento do 

questionário médico da proposta; 

 

b) A inclusão de recém-nascidos é automaticamente aceite, sem necessidade do 

preenchimento do questionário médico, desde que todo o Agregado Familiar já esteja 

incluído no seguro e que seja comunicada até 30 (trinta) dias após a data do seu nascimento; 

 

c) O início das coberturas para as Pessoas Seguras incluídas durante a vigência do contrato 

fica sujeito aos períodos de carência previstos. 

 

d) Não serão aplicados períodos de carência a recém- nascidos, desde que se verifique 

integralmente o exposto na alínea b) deste número. 

 

2.2.  Exclusão de Pessoas Seguras 

Durante a vigência do contrato o Tomador do Seguro pode pedir, por escrito, a exclusão de 

uma Pessoa Segura. A exclusão só produzirá efeito após decorridos 30 (trinta) dias, contados 

da data de renovação do contrato, excepto por morte da Pessoa Segura. Neste caso a 

MEDIPLUS devolverá o prémio calculado proporcionalmente ao período de tempo que falta 

decorrer até ao seu vencimento docontrato. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.3.  Alteração do Plano Seguro 

A Pessoa Segura que seja maior de idade e deixe de se enquadrar na definição de Agregado 

Familiar pode, no prazo de 30 (trinta) dias após a cessação das garantias, subscrever um 

novo contrato. 

 

2.4.  Alteração do Plano de Coberturas 

Durante a vigência do contrato, o Tomador do Seguro pode pedir, por escrito, a alteração do 

Plano de Coberturas, até 30 (trinta) dias antes da data de renovação do contrato. Esta 

alteração produzirá efeitos apenas na data de renovação e fica sujeita às condições de 

aceitação indicadas nestas Condições Gerais. 

 

A MEDIPLUS reserva ainda o direito de não aceitar tal alteração. 

 

3.  Redução / Extinção de Coberturas 

 

3.1.  Qualquer das partes contratantes pode reduzir ou retirar do contrato as coberturas 

contratadas, mediante comunicação escrita com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

em relação à data de vencimento da apólice. 

 

3.2. Sempre que o tomador do seguro não coincida com a Pessoa Segura, esta deve ser 

igualmente avisada, com 30 (trinta) dias de antecedência, da redução ou extinção das 

coberturas contratadas. 

 

Cláusula 21ª 

Agravamento do Risco 

 

1.  O Tomador do Seguro e/ou a Pessoa Segura têm o dever de, durante a execução do 

contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do conhecimento do facto, comunicar por 

escrito ecorreio registado ou electrónico, à MEDIPLUS todas as circunstâncias que alterem e 

agravem o risco,desde que estas, caso fossem conhecidas da MEDIPLUS aquando da 

celebração do contrato, tivessem podido influir na decisão de contratar ou nas condições do 

contrato. 

 

2.  No prazo de 60 (sessenta) dias a contar do momento em que tenha conhecimento da 

alteração ou agravamento do risco, a MEDIPLUS pode: 

 

a) Apresentar ao Tomador do Seguro e/ou à Pessoa Segura, proposta de modificação do 

contrato, que este(s) deve(m) aceitar ou recusar em igual prazo, ou seja de 60 (sessenta) 

dias, findo o qual se entende aprovada a modificação proposta; 

 

b) Resolver o contrato, demonstrando que, em caso algum, celebra contratos que cubram 

riscos com as características resultantes desse agravamento do risco. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.  Se antes da alteração ou cessação do contrato nos termos previstos no número anterior 

ocorrer um sinistro cuja verificação ou consequência tenha sido influenciada pelo 

agravamento do risco, a MEDIPLUS : 

 

a) Cobre o risco, efectuando a prestação convencionada, se o agravamento tiver sido 

correcta e tempestivamente comunicado antes do sinistro ou antes de decorrido o prazo 

dos14 (catorze) dias previsto no número um; 

 

b) Cobre parcialmente o risco, reduzindo-se a sua prestação na proporção entre o prémio 

efectivamente cobrado e aquele que seria devido em função das reais circunstâncias do 

risco, se o agravamento não tiver sido correcta e tempestivamente comunicado antes do 

sinistro; 

 

c) Pode recusar a cobertura do sinistro em caso de comportamento intencional, ou seja 

doloso do Tomador do Seguro e/ou a Pessoa Segura com o propósito de obter(em) uma 

vantagem, mantendo a MEDIPLUS o direito aos prémios vencidos. 

 

4.  Nas situações previstas nas alíneas a) e b) do número anterior, sendo o agravamento do 

risco resultante de facto do Tomador do Seguro ou da Pessoa Segura, a MEDIPLUS não está 

obrigada ao pagamento da prestação, se demonstrar que, em caso algum, celebra contratos 

que cubram riscos com as características resultantes desse agravamento do risco. 

 

5.  As alterações considerar-se-ão tacitamente aceites no caso de alguma das partes não se 

pronunciar em contrário nos prazos previstos neste artigo. 

 

6.  O regime de agravamento do risco previsto nos números anteriores não se aplica às 

alterações do estado de saúde da Pessoa Segura. 

 

CAPÍTULO IV - PAGAMENTO, ALTERAÇÃO E ESTORNO DE PRÉMIOS 

 

Cláusula 22ª 

Pagamento dos Prémios 

 

1.  O prémio ou fracção inicial é, salvo convenção em contrário nas condições particulares, 

devido na data de celebração do contrato, ficando a eficácia do contrato dependente do 

pagamento efectivo do prémio ou fracção inicial. 

 

2.  Os prémios ou fracções subsequentes, acertos, parte de um prémio de montante variável ou 

prémio adicional, são devidos nas datas estabelecidas na apólice ou nas datas indicadas nos 

respectivos avisos, nos termos previstos nos números seguintes. 

 

3.  A MEDIPLUS pode, até 30 (trinta) dias antes da data em que o prémio, fracção, acerto, parte 

de prémio de montante variável ou prémio adicional é devido, optar por lembrar, por 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

escrito, ao Tomador do Seguro, indicando a data, o valor a pagar, a forma e o lugar de 

pagamento e as consequências da falta do respectivo pagamento. 

 

4.  Nos contratos de seguro cujo pagamento do prémio seja objecto de fraccionamento por 

prazo inferior ao trimestre, e estejam identificados em documento contratual as datas de 

vencimento e valor a pagar, bem como as consequências da falta de pagamento do prémio, 

fracção, acerto, ou adicional, a MEDIPLUS pode igualmente optar por não proceder ao envio 

do aviso previsto no número anterior, cabendo-lhe, nesse caso, o ónus da prova da emissão, 

aceitação e envio ao Tomador do Seguro, daquele documento contratual. 

 

5.  Nos termos da lei, a falta de pagamento de prémio ou fracção, de acerto, de parte de 

prémio de montante variável ou de prémio adicional fundado num agravamento 

superveniente do risco, na data indicada no aviso ou no documento contratual referido no 

número anterior, determina a não renovação ou a resolução automática e imediata do 

contrato na data em que o pagamento seja devido. 

 

6.  O não pagamento, até a data de vencimento indicado no aviso, do prémio adicional 

resultante de uma modificação contratual determina a ineficácia da respectiva alteração, 

subsistindo o contrato com o âmbito e nas condições que vigoravam antes da pretendida 

modificação, a menos que a subsistência do contrato se revele impossível, caso em que se 

considera o contrato igualmente resolvido na data do vencimento do prémio adicional não 

pago. 

 

7.  O prémio pode ser pago, nos termos previstos na lei ou nas condições particulares da 

apólice, por terceiro, interessado ou não no cumprimento da obrigação. 

 

8. Quando aplicável, a cessação do contrato de seguro por efeito do não pagamento do 

prémio, ou de parte ou fracção deste, de acerto ou adicional, não exonera o Tomador do 

Seguro da obrigação de pagamento do prémio correspondente ao período em que ocontrato 

haja vigorado acrescido de juros de mora desde a data do vencimento. 

 

9.  Em caso de sinistro, a MEDIPLUS reserva-se o direito, por via de compensação, de cobrar ou 

descontar na eventual indemnização o pagamento da totalidade do prémio ou das fracções 

ainda não pagas. 

 

Cláusula 23ª 

Fraccionamento dos Prémios 

 

1.  Admite-se o fraccionamento do pagamento de prémios de Apólices que vigorem por um ano 

e seguintes, desde que tal modalidade seja expressamente contratada nos termos das 

condições da Apólice. 

 

2.  Em tal caso, as prestações serão pagas adiantadamente nos termos estabelecidos nas 

Condições Particulares. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.  Em caso de sinistro e sempre que a lei o permita, a MEDIPLUS reserva-se o direito de cobrar 

ou descontar na indemnização o pagamento das prestações vincendas. 

 

Cláusula 24ª 

Alteração dos Prémios 

 

1.  Não havendo alteração no objecto ou garantias do contrato, qualquer alteração do prémio 

apenas poderá efectivar-se no vencimento anual seguinte, mediante comunicação escrita ao 

Tomador do Seguro com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

2.  O Tomador do Seguro dispõe de um prazo de 14 (catorze) dias após a recepção da 

comunicação referida no número anterior para, não aceitando o novo prémio, reduzir 

ouresolver o contrato. 

 

3.  No entanto, haverá lugar a alteração automática do prémio do contrato no respectivo 

vencimento, independentemente de qualquer comunicação escrita ao Tomador do Seguro, 

sempre que as Pessoas Seguras transitarem para o escalão etário imediatamente a seguir 

em relação àquele em que se encontravam. O novo prémio correspondente ao contrato será 

comunicado ao Tomador do Seguro nos termos e prazos previstos no número1 deste artigo. 

 

4.  Os escalões etários a considerar, para efeitos do número anterior, serão os previstos nas 

Condições Particulares da Apólice. 

 

Cláusula 25ª 

Estorno de Prémios 

 

Quando por força da modificação do contrato, houver lugar a estorno ou reembolso do prémio, este 

será calculado nos seguintes termos: 

 

1.  Se a iniciativa for da MEDIPLUS, esta devolverá ao Tomador do Seguro uma parte do prémio 

calculado proporcionalmente ao período de tempo não decorrido até à data do vencimento. 

 

2.  Se a iniciativa for do Tomador do Seguro, a MEDIPLUS devolverá ao Tomador do Seguro uma 

parte do prémio calculado proporcionalmente ao período de tempo não decorrido até à 

data do vencimento, deduzida do custo de emissão da Apólice. 

 

CAPÍTULO V - OBRIGAÇÕES DA MEDIPLUS E/OU DA PESSOA SEGURA 

 

Cláusula 26ª 

Obrigações da MEDIPLUS 

 

A MEDIPLUS, obriga-se a: 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Informar o Tomador do Seguro, antes da celebração do contrato e nos termos da lei, das 

condições do mesmo, das formalidades a cumprir para a sua celebração, dos seus direitos e 

obrigações e, ainda, dos factos e circunstâncias que possam influir na formação da sua 

vontade de formalizar o contrato. 

 

2.  Fornecer ao Tomador do Seguro o Cartão de Membro referido nestas Condições Gerais. 

 

3.  Responder aos pedidos de esclarecimento do Tomador do Seguro ou da Pessoa Segura, 

necessários ao entendimento das condições e da gestão do contrato. 

 

4.  Informar o Tomador do Seguro das situações de incumprimento contratual e das respectivas 

obrigações e consequências da inobservância das mesmas. 

 

5.  Proceder, em caso de sinistro, com diligência e prontidão a todas as averiguações 

indispensáveis para a correcta regularização dos sinistros. 

 

6.  No caso de Prestações Indemnizatórias, a pagar ao Tomador do Seguro o montante devido 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a recepção do pedido de comparticipação e 

de todos os documentos necessários para a regularização dos sinistros, conforme referido 

no número 2 do artigo 26º destas Condições Gerais, determinadas que estejam as causas, 

circunstâncias e consequências dos mesmos. 

 

Cláusula 27º 

Obrigações do Tomador do seguro e/ou da pessoa segura 

 

Verificando-se, durante a vigência do contrato, qualquer doença ou acidente garantidos ao abrigo do 

presente contrato, o Tomador do Seguro e/ou Pessoa Segura, sob pena de responderem por perdas 

e danos, obrigam-se a: 

 

1.  Nas Prestações Convencionadas 

 

1.1.  Seleccionar um prestador da Rede de Prestadores. 

 

1.2.  Apresentar, sempre, ao prestador da Rede de Prestadores o seu Cartão de Membro e um 

documento de identificação com fotografia para requerer os respectivos serviços garantidos. 

 

1.3.  Pagar ao prestador a parte da despesa médica que fica a seu cargo, conforme definido nas 

Condições Particulares da Apólice. 

 

2.  Nas Prestações Indemnizatórias 

 

2.1.  Requerer pré-autorização, conforme referido no número 4 desta cláusula. 

 

2.2.  Apresentar o impresso de participação de sinistro devidamente preenchido. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.3.  Apresentar prescrição médica para os exames auxiliares de diagnóstico e 

tratamentosrealizados, bem como para os medicamentos e próteses e ortóteses 

(aros/lentes) adquiridas. 

 

2.4.  Apresentar todos os documentos comprovativos das despesas realizadas sem qualquer 

rasura ou omissão, sob pena de não serem aceites, que deverão obedecer aos 

seguintesrequisitos cumulativos: 

 

a) Ser passados em papel timbrado; 

  

b) Ser identificado com o nome do Pessoa Segura (doente) a que digam respeito; 

 

c) Obedecer às normas legais, nomeadamente, de natureza fiscal; 

 

d) Possuir a descrição e/ou indicação pormenorizada dos serviços prestados, discriminação 

das despesas feitas, tais como o número de dias de hospitalização, descrição da intervenção 

cirúrgica e outras análogas ou bens consumidos acompanhados da respectiva prescrição. 

 

2.5.  Apresentar os originais de todos os recibos das despesas realizadas. Se a Pessoa Segura 

necessitar dos originais para efeitos de pedido de reembolso a outra instância poderá 

apresentar fotocópias, desde que acompanhadas de documento original que faça prova do 

montante despendido e do reembolso recebido. Neste caso a comparticipação efectuar-se-á 

sobre o excedente. 

 

2.6.  Apresentar os documentos referidos em 2.4. deste número no prazo máximo de 90 

(noventa) dias a contar da data de realização da despesa. 

 

3.  Na Informação Clínica 

 

3.1.  Informar com verdade, por escrito, a MEDIPLUS sobre as circunstâncias e consequências da 

doença ou acidente. 

 

3.2.  Participar, por escrito, em caso de acidente garantido pela Apólice, nos 8 (oito) dias 

imediatos à sua ocorrência, indicando data, hora, local, causas e consequências, 

testemunhas presenciais, eventual responsável e autoridades que dele tomaram 

conhecimento.Indicar igualmente o médico que prestou os primeiros socorros, a Unidade 

Hospitalar (hospital ou clínica) a que recorreu. 

 

3.3.  Remeter à MEDIPLUS, em conjunto com a participação, o relatório do médico assistente, 

relativo ao sinistro e ao tratamento. 

 

3.4.  Cumprir as prescrições do médico a que tenha recorrido. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.5.  Sujeitar-se a exames, por médicos designados pela MEDIPLUS, caso estes os considerem 

necessários. 

 

3.6.  Autorizar os médicos e Unidades Hospitalares (hospitais ou clínicas) a que tenha recorrido,a 

prestarem todas as informações que sejam solicitadas pelos serviços clínicos da MEDIPLUS, 

inclusive sobre o estado de saúde anterior ao sinistro, bem como a facultar os relatórios 

clínicos e quaisquer outros elementos que tenham por convenientes para documentar o 

processo. 

 

4.  Nas Pré-Autorizações 

 

4.1.  Assegurar que, em caso de Hospitalização, Cirurgia, Tratamentos de Fisioterapia, 

Tratamentos de Quimioterapia, Terapia da Fala e Próteses, quando contratadas as 

respectivas coberturas, é solicitada pré- autorização à MEDIPLUS. 

 

4.2.  Requerer a pré-autorização, em caso de Hospitalização e/ou Cirurgia, com uma 

antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis. Se por uma situação de urgência, devidamente 

comprovada, não for possível requerer antecipadamente a pré-autorização, deve a mesma 

ser solicitada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da ocorrência. 

 

5.  O Tomador de Seguro/Pessoa Segura obriga-se avisar a MEDIPLUS que deixou de ser 

beneficiário do subsistema a que está adstrito. O aviso só produzirá efeito decorridos 30 

(trinta) dias após a sua emissão. 

 

CAPÍTULO VI – INDEMNIZAÇÕES 

 

Cláusula 28ª 

Determinação do valor da indemnização 

 

1.  A comparticipação, o co-pagamento, a franquia, o limite anual de responsabilidade e os 

limites por despesa médica aplicáveis a cada garantia contratada estão fixados nas 

Condições Particulares e vigoram em cada período de vigência do contrato. 

 

2.  Os pagamentos devidos pela MEDIPLUS são efectuados em Moçambique e em moeda 

corrente. No caso de despesas médicas efectuadas em moeda estrangeira, a conversão em 

moeda corrente é feita à taxa média de câmbio indicativa, publicada pelo Banco de 

Moçambique no dia da realização da despesa. 

 

Cláusula 29ª 

Franquia/Co-Pagamento 

 

1.  Prestações Indemnizatórias 

Ao valor das indemnizações que, nos termos do presente contrato, vierem a ser liquidadas, 

aplicar-se-ão as franquias estabelecidas nas Condições Particulares. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.  Prestações Convencionadas 

Quando utilizar os bens, serviços ou cuidados de saúde realizados na Rede de Prestadores a 

Pessoa Segura pagará os co-pagamentos estabelecidos nas Condições Particulares. 

 

Cláusula 30ª 

Onús da prova 

 

Impende sobre a Pessoa Segura o ónus da prova da veracidade da reclamação, podendo a MEDIPLUS 

exigir- lhe os meios de prova que estejam ao seu alcance. 

 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 

Cláusula 31ª 

Confidencialidade da informação com o Administrador 

 

O Tomador do Seguro e a Pessoa Segura autorizam a MEDIPLUS a ceder se necessário ao 

Administrador toda a informação confidencial sobre este contrato, desde que tal se demonstre 

essencial para a manutenção do mesmo. 

 

Cláusula 32ª 

Pluralidade de seguros 

 

1.  Existindo à data do sinistro mais de um contrato de seguro garantindo o mesmo risco, 

oTomador de Seguro e/ou a Pessoa Segura fica(m) obrigado(s) a comunicar à MEDIPLUS, se 

recebeu por via de outro contrato de seguro qualquer montante(s) a título de despesas 

médicas ou outras garantias a fim de evitar repetição de pagamento. 

 

2.  Em caso algum a Pessoa Segura poderá receber um reembolso superior ao montante das 

despesas. 

 

3.  Os princípios acima descritos são também aplicáveis às comparticipações de subsistemas de 

saúde, públicos ou privados. 

 

4.  Em caso de incumprimento do dever de comunicação previsto nos números anteriores o 

Tomador de Seguro e/ou a Pessoa Segura fica(m) obrigado(s) a proceder à devolução do(s) 

valor(es) indevidamente recebido(s) e ao pagamento dos demais danos a que tenha(m) dado 

causa. 

 

Cláusula 33ª 

Comunicações e notificações 

 

1.  As comunicações ou notificações do tomador do seguro ou da pessoa segura previstas nesta 

apólice consideram-se válidas e eficazes caso sejam efectuadas para a sede social do 

segurador ou sucursal, consoante o caso. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.  As comunicações previstas no presente contrato devem revestir a forma escrita ou ser 

prestadas por outro meio de que fique registo duradouro. 

 

4.  O segurador só está obrigado a enviar as comunicações previstas no presente contrato se o 

destinatário das mesmas estiver devidamente identificado no contrato, considerando-se 

validamente efectuadas se remetidas para o respectivo endereço constante da apólice. 

 

Cláusula 34ª 

Sub-rogação 

 

1.  A MEDIPLUS fica sub-rogada, até à concorrência das indemnizações pagas, em todos os 

direitos da Pessoa Segura contra terceiros responsáveis por doenças ou acidentes 

abrangidos pela Apólice, obrigando-se aquela a praticar o que necessário for para efectivar 

esses direitos. 

 

2.  A Pessoa Segura responderá por perdas e danos por qualquer acto ou omissão voluntária 

que possa impedir ou prejudicar o exercício desses direitos. 

 

3.  Assiste à MEDIPLUS o direito de reembolso ou de regresso, sempre que o mesmo resulte da 

lei ou de disposição constante do presente contrato. 

 

Cláusula 35ª 

Resolução de Litígios 

 

1. A lei aplicável a este contrato é a lei da República de Moçambique. 

 

2. Qualquer litígio decorrente da aplicação ou interpretação deste contrato, deve ser resolvido 

de forma amigável entre as partes. 

3.  Na falta de resolução amigável, o diferendo será dirimido com recurso às regras de 

arbitragem do Centro Arbitragem, Conciliação e Mediação, por um ou mais árbitros, 

designados nos termos da Lei 11/99 de 8 de julho e respectivos regulamentos, bem como da 

demais legislação moçambicana aplicável, com expressa renúncia a qualquer outro foro 

 


