
Clínica
Saúde

AO SERVIÇO DA SUA SAÚDE
A ALTERNATIVA MUTUALISTA

Oftalmologia• 
ACORDOS EXTERNOS

Em horário Diurno e Noturno  até às 23h30
SERVIÇO DE ENFERMAGEM

Bem-Estar e Relaxamento 
MASSAGEM TERAPÊUTICA

Acesso a consultas de Clínica Geral e de Especialidade
com comparticipações reduzidas

MENSALIDADE 3,50€

PROTEÇÃO DA FAMÍLIA
Benefícios alargados aos filhos até aos 15 anos,
sem pagamento de quota

Serviços programados de apoio Médico e de 
Enfermagem ao domicílio nas freguesias
circunvizinhas à Sede da Instituição.

ASSISTÊNCIA AO DOMICÍLIO

HORÁRIO ALARGADO
Serviço Noturno até às 24:00, todos os dias

Atendimento Médico - Todos os dias até às 0h00
CLÍNICA GERAL E FAMILIAR

Modalidade Assistência Médica

Proposta de admissão para novos Associados:

(Assinatura conforme o BI / CC do proponente a Associado ou do seu representante legal)
/ / 20

Localidade

Valido até / / 20BI/CC

No m e

Mora da

Código Postal - Localidade

E-mailTe lef. Tlm

Data Nascimento // Nº Utente NIF

Mora da de Cobrança

. Encargos de admissão  ................................................................................... 3,50€

. 6 meses de quotização ................................................................................ 21,00€

Encargos com o processo de admissão na Modalidade Assistência Médica e de Enfermagem

O proponete declara que

Custo total para novas Inscrições na modalidade 
Assistência Médica e de Enfermagem 

24,50€

Para sua comodidade poderá fazer o pagamento da sua inscrição usando o seguinte IBAN: 

Caso opte por efetuar o pagamento por transferência terá de enviar via CTT ou 
por email ( geral@mutualista.pt ) a seguinte documentação: 

IBAN (NB): PT50 0007 0507 00007480007 43

• Pretende ser admitido como associado da Associação Mutualista de Arcozelo e compromete-se a cumprir com todas as disposições Estatutárias e Regulamentares. 
• Autoriza o uso dos dados indicados na proposta por parte da Associação Mutualista de Arcozelo, exclusivamente, para os fins e propósitos inscritos nos seus Estatutos.

- proposta de admissão; comprovativo da transferência bancária;
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