
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2021/04/16 

BENEFÍCIOS PARA COVID-19 2021/ 2021 COVID-19 BENEFITS 

 

Caro membro da Mediplus, / Dear Mediplus member, 

 

1. A Mediplus analisou os padrões/ directrizes internacionais e tarifas para a testagem da COVID-19 em 2021 e em 

conformidade com as mesmas ajustou o seu protocolo clínico. Queira por favor tomar nota das seguintes 

informações em vigor a partir de 03/03/2021:/ Mediplus reviewed the international guidelines and tariffs for 

Covid19 testing in 2021 and adjusted our clinical protocols accordingly. Please take note of the following that is 

applicable from 2021/03/03: 

 

1.1. A Mediplus cobre até 4.250,00 MT por cada teste PCR, e a diferença deverá ser paga directamente ao 

provedor de serviços. / Mediplus cover is limited to 4,250.00 MT for a PCR test, the balance must be paid 

directly to the service provider.  

1.2. É ainda aplicável o limite de três testes por ano por beneficiário. / A maximum of three tests per beneficiary 

per year still applies.  

1.3. Os testes PCR estão sujeitos a pré-autorização emitida pela nossa Central de Atendimento, e serão somente 

cobertos caso o paciente apresente sintomas da COVID-19 e o mesmo deverá ser  solicitado por um 

Profissional de Saúde para o tratamento de uma doença ou suspeita de doença./ PCR tests are subject to 

pre-authorization from our Call Centre and will only be considered if Covid19 symptoms are present and the 

test is requested by a health practitioner for the treatment of an illness or a suspected illness. 

1.4. As taxas da enfermaria de isolamento por COVID-19 são cobertas consoante a escala de pagamento para 

UCI, isolamento e cuidados intensivos. Por favor, vide a pré-autorização do paciente, para detalhes da 

cobertura. / Covid19 isolation ward fees are covered from the ICU, isolation and high care sliding scale. Please 

refer to the pre-authorization per patient for coverage details. 

 

2. Estão exclusos dos beneficios os seguintes:/ The following is excluded from benefits: 

2.1. Testes PCR por qualquer outro motivo que não seja o tratamento de um paciente doente. / PCR tests for 

any other reason than to treat a patient for an illness. 

2.2. Testagem PCR para fins de viagem, gestão de risco do empregador e a pedido do paciente. / PCR testing for 

travelling purposes, employer risk management and on patient request. 

2.3. Testagem rápida. / Rapid testing.  

2.4. Testagem massiva para empresas. / Company bulk testing. 

 

3. Para questões de estatística e gestão eficaz dos fundos de COVI-19, a Mediplus não Fará  o reembolso das 

despesas médicas de testagem PCR, sem que seja apresentado um número válido de pré-autorização e uma 

cópia do resultado do teste  .For statistical purposes and effective management of Covid19 funds, Mediplus will 

no longer pay for PCR testing claims without a valid pre-authorization number and a copy of the test results attach 

to the claim. 

 

A partir de 03/03/2021 os testes PCR serão cobertos pela Mediplus somente se:/ Effective 2021/03/03 PCR tests 

will only be paid by Mediplus if: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.1. Deve apresentar um número válido de autorização adquirido a partir da nossa Central de Atendimento. / 

A valid authorization number obtained from our Call Centre is provided on the claim.  

 

3.2. O pedido de reembolso deve incluir:/ The claim submitted must include: 

- O formulário devidamente preenchido, que pode ser encontrado na nossa pagina: 

www.mediplusmz.com/ The completed member claim form which can be found on our website 

www.mediplusmz.com  

- Uma prescrição médica valida que recomenda  o paciente a fazer teste de COVID-19 ,deve  incluir o 

nome do paciente, data, descrição dos serviços prestados./ A valid medical doctor’s referral (the invoice 

and the receipt of the consultation referring the patient to do a Covid19 test with patient name, date, 

description of service rendered and cost). 

- Factura válida e/ ou extrato, assim como o recibo do teste de COVID-19 com o nome do paciente, data, 

descrição do serviço prestado e o custo. / A valid invoice and /or statement as well as the receipt for the 

Covid19 test with patient name, date, description of service rendered and cost). 

- O resultado do teste de COVID-19 anexo. / The result of the Covid19 test is attached to the claim.  

 

4. Apraz-nos informar  que a Ampath Mozambique aceitou fazer testes PCR para os membros da Mediplus e seus 

dependentes, a um  preço fixo de 4.200,00 MT, o que resultará em comparticipação zero para membros./ We 

are also glad to inform you that Ampath Mozambique has agreed to do PCR tests for Mediplus members and 

dependents at a fixed fee of 4,200.00 MT which would result in zero co-payments by our members. 

 

5. A Mediplus gostaria de assegurar aos seus membros que  os factores de risco são analisados de forma contínua, 

e obedece os padrões/ directrizes internacionais. Este ano poderá trazer novos desafios, mas juntos podemos 

ultrapassar. / Mediplus would like to assure our members that we continuously analyse risk factors and follow 

acceptable international standards and guidelines. This year may bring new challenges but together we can 

overcome this.  

 
 

Por favor, não hesite em contactar  o Departamento de Atendimento ao Cliente caso haja  alguma questão em 
relação a esta carta. / Please do not hesitate to contact our Customer Care Department should you have any concerns 
or questions regarding this letter. 

 

Atenciosamente/ Yours sincerely, 

 

 

Equipa da Mediplus/ Mediplus Team 

 

2021/04/16 
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