
Garantimos o seu futuro
Com nossa cobertura internacional de saúde, de vida e de invalidez, 

além de uma série de serviços de saúde, bem-estar e proteção.



Quem somos
A Allianz Partners é uma das maiores entidades globais e  em maior crescimento no Grupo Allianz, 

com mais de 19 mil funcionários em 78 países. A empresa é líder em seguro de assistência, 
saúde internacional, automotivo e de viagens, e opera por meio de uma série de marcas 

comerciais, como a Allianz Care. Este documento apresenta um resumo da oferta de saúde 
internacional disponível para você e seus clientes.



Com 
você 

Há momentos na vida em que você precisa de apoio, seja aquele ombro 

amigo ou as palavras de incentivo de um coach. Quando você precisar de 

nós, estaremos aqui. Vamos apoiar sua equipe e oferecer as ferramentas e 

o conhecimento que você precisa para conquistar a melhor forma que já 

teve na vida, tanto física quanto mental.

A Allianz se juntou aos Movimentos Olímpico e Paraolímpico como sua 

Parceira Mundial de Seguros, ajudando a trazer à tona o que há de melhor 

nas pessoas. 

para o 
que está 
pode vir



Sobre a Allianz Care 

Na divisão de saúde internacional da Allianz Partners, nossos clientes 

se beneficiam da experiência, da presença global e das parcerias 

estabelecidas pelo grupo. Assim, eles têm acesso a uma série de inovações, 

dados, conhecimento e redes locais. Contamos com uma equipe global de 

mais de 1.190 pessoas em 25 países, e que falam 30 idiomas para 

oferecer suporte a você. 

Uma cultura de cuidado

“Care” (ou “cuidado”, em inglês) faz parte do nosso nome. Essa é a 

palavra-chave do nosso Etos. Ela nos representa e nos define. É a 

razão pela qual existimos. Estamos aqui para garantir que nossos 

clientes tenham acesso a tratamento de saúde de qualidade no 

mundo todo. Com a ajuda, o cuidado e o compromisso de nossas 

equipes, nosso maior objetivo é ajudar a melhorar a qualidade de 

vida de nossos clientes. 

Nossos clientes incluem: 

Empresas multinacionais de 

todos os tamanhos

Organizações 

intergovernamentais (OIGs)

Organizações não 

governamentais (ONGs)

Indivíduos e suas famílias  



Força em números:

Nossos clientes se beneficiam do 

suporte, experiência e presença 

global que podemos alavancar por 

fazer parte da marca de seguros 

número 1 do mundo. 

Facilidade nos pedidos  
de reembolso: 

Simples, eficiente e rápido. 

Processamos pedidos de reembolso 

completamente preenchidos em  

48 horas em 130 moedas diferentes. 

Autorização para 
tratamento: 

Acesso fácil ao tratamento hospitalar, 

quando pagamos o hospital 

diretamente. Faturamento direto com 

715.000 médicos e 25.000 hospitais 

em mais de 170 países. 

Rede médica global: 

Rede global de mais de 900.000 

provedores de saúde, com apoio local 

de uma equipe de gerenciamento de 

provedores médicos em 34 países. 

Nossas equipes de serviço: 

Mais de 1.190 especialistas em 

saúde internacional em 25 países, 

falando 30 idiomas. Temos orgulho de 

nosso atendimento e apoio pessoal 

exclusivo, “sempre ativo”. 

Central de Atendimento  
24 horas por dia, 7 dias por 

semana: 
Nossa equipe multilíngue da Central 

de Atendimento é experiente, bem 

treinada e está sempre disponível 

para ajudar, dia e noite. 

Classificações de serviço 
Feefo: 

Nossa oferta de saúde internacional 

tem uma classificação de serviço de 

4.6 estrelas, numa escala de 1 a 5, 

por meio da ferramenta imparcial 

de classificação de usuários Feefo. 

Também fomos premiados com o 

Feefo Trusted Service em 2020.



“As necessidades de nossos clientes, sejam eles grandes 
multinacionais, pequenas empresas, organizações 
intergovernamentais ou uma família, se alteram em 
conformidade com as diversas mudanças no âmbito 
mundial. A Allianz Partners está respondendo a essas 
necessidades, junto com nossos parceiros, oferecendo 
uma série de serviços de suporte, inovação digital e 
conectividade, e tornando a vida de nossos clientes mais 
simples, fácil e segura.” 

Ida Luka-Lognoné, Presidente da divisão de Saúde 
Internacional e Seguro de Viagens, e membro do 
conselho de diretores da Allianz Partners.



Por que fazemos o que fazemos
A maneira como oferecemos nosso apoio é um fator fundamental para entender quem somos e 

porque somos diferentes. Cuidado, proatividade e inovação fazem parte do nosso DNA.



Bem-estar é tudo: 

nosso papel começa muito antes de 

recebermos um pedido de reembolso. 

Sabemos que educar os funcionários 

e mudar o comportamento deles 

para promover o bem-estar traz uma 

série de benefícios para você. Nosso 

compromisso é oferecer assistência 

médica proativa, preventiva e 

baseada em dados e, por fim, 

promover uma melhor qualidade de 

vida.

Paixão pela excelência: 

continuamos desenvolvendo 

novos canais de escuta ativos para 

monitorar o feedback dos clientes, 

identificar áreas que podem causar 

confusão ou frustração e tomar 

providências para lidar com elas.  

Isso faz parte do nosso compromisso 

contínuo para melhorar a experiência 

do cliente. 

Simplificando: 

nós acreditamos que o seguro deveria 

e pode ser menos complicado. 

Nosso compromisso é continuar 

simplificando nossa comunicação 

e nossos produtos, processos e 

abordagens para que você possa 

trabalhar conosco da maneira mais 

fácil possível.

Para impulsionar a 
mudança: 
a assistência médica não é mais 

um conceito reativo. É um processo 

bem-informado, inteligente e 

proativo, que conta com o apoio da 

inovação digital, e melhora o acesso 

a tratamentos e resultados.  Hoje 

estamos usando dados, tecnologia 

digital e feedback dos clientes para 

redefinir a assistência médica.



Nossos serviços digitais
Agora ficou mais fácil gerenciar e acessar seus dados de seguro de saúde.  

Nosso portal e aplicativo MyHealth é como um concierge eletrônico para nossos 

segurados e, muitas vezes, é o primeiro recurso usado por milhares de pessoas,  

se tornando indispensável em momentos preocupantes. 

O MyHealth disponibiliza aos segurados:

Acesso fácil à nossa Central de Atendimento 24 horas por dia,  

7 dias por semana, e ao serviço de aconselhamento médico Medi24.

Pedidos de reembolso que são respondidos dentro de 48 horas.

Acesso a documentos da apólice e à Carteirinha do Segurado em  

qualquer lugar.

Pesquisa de nomes de medicamentos genéricos para remédios de  

marca e tradução das doenças mais comuns em 17 idiomas.

Acesso ao Verificador de Sintomas.

Lista de hospitais locais.

Acesso ao Portal de saúde e bem-estar.



Nossos Serviços On-line “OurHealth” para empresas permitem que os empregadores 

gerenciem uma série de tarefas. Você só precisa fazer um único login para: 

acessar detalhes e configuração do grupo e ver ou alterar apólices;

criar relatórios, consultar todas as faturas dos seus grupos e detalhes  

sobre como fazer pagamentos (disponível apenas se você selecionou  

essa opção). 



Um único prestador de serviço
Os benefícios e a conveniência de um único ponto de contato para uma multitude de soluções. 

Escolha entre uma série de benefícios, incluindo planos de saúde internacionais, seguro de vida e 
de invalidez, serviços de saúde e proteção, serviços de administração e resseguro. 



Como um único prestador de serviço para todas as 
suas necessidades, contamos com nosso profundo 
conhecimento de produtos internacionais, experiência 
global e etos de serviço de alta qualidade.  Você pode 
escolher a combinação mais adequada de produtos de 
seguro e serviços de saúde e proteção para cada tipo de 
funcionário, mesmo que eles trabalhem no seu país ou 
no exterior.  Nossa proposta é flexível e muitas vezes usa 
uma estrutura modular, então fica mais fácil criar a melhor 
solução para cada empresa.

Soluções globais aplicadas localmente

Com o suporte de nossos próprios escritórios, sistemas de TI e parceiros 

regionais em comum, você recebe a solução que combina o melhor 

das nossas abordagens internacionais e locais. Nós operamos em uma 

plataforma central para oferecer apoio ininterrupto e descomplicado à sua 

equipe, independentemente da região, fuso horário ou idioma.

Nas regiões que não contam com um de nossos escritórios ou filial 

licenciada, contamos com parceiros locais. Eles também entram em ação 

quando isso é exigido pela legislação local. Geralmente, eles são outras 

empresas do Grupo Allianz ou seguradoras locais licenciadas ou redes 

médicas cuidadosamente selecionadas. 



Seguro-saúde internacional  

Cuidamos de milhares de pessoas de diversas comunidades no mundo todo.  

Se você precisa de cobertura em várias regiões ou apenas uma, por um curto 

período de tempo ou mais prolongado, para 50 pessoas ou 50.000, temos o plano 

perfeito para você.

Oferecemos uma variedade de planos de saúde internacionais e regionais para o 

Oriente Médio, China, América Latina e Caribe, por exemplo. Também fornecemos 

cobertura para países específicos, como Alemanha, Suíça, Rússia e Moçambique.   

Temos soluções para pequenas e grandes empresas, OIGs e ONGs e outras 

organizações governamentais.  Nossos planos podem ser subscritos ou criados 

com base em histórico médico, dependendo do tamanho do grupo. 

Nossos planos de saúde abrangentes cobrem uma variedade de tratamentos 

hospitalares e do dia a dia, evacuação ou repatriação médica, ambulância local e 

exames rotineiros de saúde e bem-estar.

Seguro de vida

Este seguro oferece proteção financeira para os dependentes do funcionário caso, 

infelizmente, ele venha a falecer. Sabemos que os pedidos de reembolso nessa 

situação podem causar ainda mais dificuldades. Nossas equipes especializadas 

são treinadas para lidar com essas situações de maneira delicada.

A quantia da cobertura do seguro de vida é paga em dinheiro.  Esse valor pode ser 

fixo ou calculado com uma porcentagem do salário bruto anual do funcionário, 

sujeito a uma quantia máxima estabelecida. 

Cobertura para morte e perda de um dos membros por acidente, além de doenças 

em estado terminal, também podem ser adquiridas com o seguro de vida.

A cobertura para morte acidental oferece um pagamento em dinheiro aos 

dependentes em caso de morte acidental do funcionário. A cobertura para 

perda de um dos membros oferece ao funcionário um pagamento em dinheiro 

caso ele perca um membro ou a função de um membro como resultado de um 

acidente. O pagamento é calculado como uma porcentagem do salário bruto 

anual do funcionário. Esses tipos de cobertura podem ser comprados juntos ou 

separadamente, como complemento para o seguro de vida.



Seguro de invalidez

O seguro de invalidez é criado para ajudar a proteger a habilidade de um 

indivíduo de ganhar uma renda, garantindo o padrão de vida do próprio 

funcionário e de sua família.  Nossa cobertura para invalidez é criada de 

acordo com as necessidades específicas da sua empresa.

Serviços de administração

Para grupos que contam com cobertura de outro provedor, ou com 

funcionários com planos individuais ou cobertura parcial, podemos cuidar 

dos serviços administrativos fundamentais na linha de frente. Sua equipe 

poderá contar com a nossa cultura de sempre superar expectativas, 

noite e dia, e em vários idiomas, além do acesso à nossa rede global de 

provedores médicos.

Podemos administrar uma série de riscos de seguro globais, incluindo 

saúde, vida e invalidez. Isso inclui a emissão de documentos de apólice em 

diversos idiomas, o gerenciamento de casos médicos, o processamento 

de pedidos de reembolso e suporte da nossa Central de Atendimento 

multilíngue disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 



Seguro e resseguro

Nossa experiência com subscrição médica e infraestrutura de seguro nos permite 

desenvolver soluções para entidades subscritoras, administradores, seguradoras 

especializadas e bancos. Podemos oferecer suporte em casos de mudanças 

regulamentares e requisitos legais e tributários, assim como a subscrição técnica 

de riscos à saúde e à vida em países onde contamos com presença local.

Com nossa série de produtos de seguro e serviços de saúde e proteção, 

seguradoras especializadas e bancos têm a oportunidade de expandir e 

diferenciar a sua oferta, e ao mesmo tempo proporcionar mais segurança e um 

custo-benefício ainda melhor aos seus clientes.

Classificada como A+ Superior pela agência AM Best, a Allianz Care também 

conta com a capacidade e alcance internacional necessários quando se trata de 

reassegurar riscos de saúde e vida padronizados ou personalizados. 

Planos especializados

Também oferecemos uma variedade de planos de saúde personalizados 

para atender às necessidades específicas, como de empresas de navegação e 

diplomatas, por exemplo. Nossos planos marítimos apresentam conformidade 

total com a Convenção do Trabalho Marítimo de 2006 para cobertura de saúde 

em terra, e oferecemos uma série de benefícios obrigatórios e opcionais para 

cobrir despesas médicas do dia a dia e também custos de internação em hospitais.   

Além disso, oferecemos planos com cobertura médica exclusiva para emergências 

que ocorrem durante viagens a negócios, o que é ideal para empresas com 

funcionários que viajam frequentemente a negócios mas não permanecem no 

exterior. Os funcionários estão cobertos para uma única viagem ou múltiplas 

viagens até um total máximo de 30 ou 90 dias de viagem por ano.



Serviços de saúde e bem-estar
Nós desenvolvemos uma série de serviços de saúde, bem-estar e proteção, em colaboração com 

nossos parceiros e fornecedores terceirizados, como parte do compromisso com uma “melhor 
qualidade de vida” para nossos segurados. 



Olive é um serviço que enfoca a saúde preventiva, e foi desenvolvido para ajudar 

seus funcionários em suas jornadas em direção a uma vida longa, feliz e saudável. 

O Olive inclui os seguintes serviços:

Portal de Saúde e Bem-Estar

Nosso Portal de Saúde e Bem-Estar pode ser acessado por meio dos nossos 

Serviços Digitais MyHealth (portal e aplicativo para dispositivos móveis). Os 

membros terão acesso a: 

• Dicas e artigos sobre assuntos como sono, fitness, alimentação e bem-estar 

emocional.

• Avaliações de saúde on-line.

• Nossa calculadora de IMC. 

• Nossos webinários bimestrais ao vivo sobre saúde e bem-estar, apresentado 

por especialistas e que contam com uma sessão de perguntas e respostas. 



Aplicativo HealthSteps

O aplicativo HealthSteps oferece orientação personalizada para alcançar 

metas de saúde e fitness. 

Recursos do HealthSteps:

Plano: escolha uma meta de saúde e use os planos de ação para 

adotar e manter bons hábitos de saúde, como emagrecer, melhorar 

a postura, dormir melhor, ter uma alimentação mais saudável, 

começar a se exercitar e ter mais energia, manter-se saudável, 

reduzir o estresse e baixar a pressão sanguínea, entre outros.

Desafios: junte-se aos desafios mensais e receba o incentivo de 

outros usuários do HealthSteps compartilhando seu desempenho e 

competindo uns com os outros em desafios de grupo. Estes desafios 

são baseados em passos, calorias e distância.

Progresso: conecte-se com rastreadores famosos de saúde e 

atividade e monitore seu progresso em relação aos objetivos que 

você estabeleceu para si mesmo. 

Biblioteca: acesse artigos e obtenha dicas e conselhos sobre como 

alcançar e manter uma vida saudável.

Olive+

Se você tem mais de 150 funcionários em um local e gostaria de oferecer 

ainda mais vantagens, o Olive+* pode ser a opção para a sua empresa.  

Esse complemento oferece todos os recursos acima, ALÉM DE avaliações 

médicas na empresa, debates sobre bem-estar e seminários sobre saúde.  

Enquanto isso, a análise de dados fornece insights comparativos sobre 

a saúde da sua equipe, áreas preocupantes e as melhores maneiras de 

melhorar o que for necessário.

*  A avaliação médica na empresa está sujeita à disponibilidade do provedor de nossa rede médica 
e depende da localização do segurado. 



Serviços de Segurança em Viagens

Com o número cada vez maior de ameaças à segurança ao redor do 

mundo, tentamos atenuar os riscos para a sua equipe. Nossos Serviços 

de Segurança em Viagens oferecem acesso a uma grande variedade 

de informações, aconselhamento e suporte profissional, disponível 

sempre que for necessário. Os serviços incluem uma linha de assistência 

a emergências de segurança, análises de países e conselhos sobre 

segurança, atualizações diárias de notícias sobre o assunto e um 

informativo com alertas de segurança em viagens. 

Verificador de sintomas

O Verificador de Sintomas é um recurso indispensável do nosso aplicativo 

MyHealth, e é uma amostra do nosso compromisso com a inovação 

digital para oferecer apoio aos clientes. Essa ferramenta fácil de usar 

está disponível em vários idiomas para avaliação e orientação rápidas. 

Ao responder algumas perguntas sobre doenças, os funcionários podem 

contar com uma avaliação preliminar de seus sintomas. 

Programa de Assistência ao Empregado 

Nunca houve uma necessidade tão grande de apoio à saúde mental como 

hoje. Todos nós temos que lidar com mudanças, desafios e preocupações 

em diferentes estágios das nossas vidas. Embora isso seja normal e faça 

parte da vida, estamos aqui para ajudar com aconselhamento e apoio 

profissional.  O Programa de Assistência ao Empregado é um serviço de 

apoio confidencial e multilíngue que inclui aconselhamento profissional, 

conteúdo personalizado de bem-estar, podcasts e dicas em formato de 

áudio.



Gerente pessoal de casos oncológicos

Há momentos na vida em que precisamos de mais apoio, orientação 

e informações. Algumas doenças são particularmente preocupantes 

e queremos estar ao lado dos nossos clientes quando elas surgem. 

Queremos oferecer um cuidado a mais para quem está passando por 

um diagnóstico e tratamento de câncer. Vamos disponibilizar um gerente 

pessoal de casos oncológicos da nossa própria Equipe Médica para 

orientar nossos segurados durante o tratamento do câncer. Esse serviço 

é extremamente útil, já que serve como guia por todas as etapas para 

vencer a doença. No entanto, não pode ser considerado um substituto 

para a avaliação e o aconselhamento de um médico. Nossos gerentes de 

caso não irão sugerir nenhum diagnóstico ou tratamento. Para saber mais 

sobre como esse serviço funciona, visite:  

 www.allianzcare.com/en/group-hub/oncology-case-manager.html

Conselho médico e Teleconsulta

Quando alguém está preocupado com a própria saúde, ou com o 

bem-estar do cônjuge ou do filho, ele quer acesso rápido e fácil a um 

especialista médico. Mas achar um horário na agenda para uma consulta 

quando se tem uma vida agitada pode ser um desafio. É por isso que 

oferecemos à sua equipe acesso multilíngue a especialistas médicos a 

qualquer hora do dia ou da noite, e também porque estamos expandindo 

nosso serviço de teleconsulta com base na região.



É fácil trocar

Sabemos que trocar o plano de saúde do seu grupo pode ser complicado.  

Mas como já fizemos a transição para muitas empresas, de porte e setores 

variados, não há motivo para preocupação: vamos guiar você durante cada 

etapa.

Também vamos oferecer apoio à sua equipe e às suas famílias durante a 

transição, para que o processo seja o mais tranquilo e conveniente possível.



*Serviços de saúde e  bem-estar: certos serviços que podem estar inclusos no plano do segurado são fornecidos por provedores terceirizados fora do Grupo Allianz, como o Programa de Assistência ao Empregado, os Serviços de Segurança em Viagens, o aplicativo 
HealthSteps e os serviços de teleconsulta.  Se estiverem inclusos no plano, esses serviços estarão listados na Tabela de Benefícios. Esses benefícios são oferecidos aos segurados mediante a aceitação deles dos termos e condições da apólice e dos termos e condições de 

terceiros.  Esses serviços podem estar sujeitos a restrições geográficas.  O aplicativo HealthSteps não fornece conselhos médicos ou de saúde e os recursos de bem-estar contidos no Olive são apenas para fins informativos. O aplicativo HealthSteps e os recursos de bem-estar 
contidos no Olive não devem ser considerados como substitutos do conselho profissional (médico, físico ou psicológico). Eles também não substituem diagnósticos, tratamento, avaliação ou a assistência que um segurado pode precisar de seu próprio médico.  A AWP Health & 

Life SA - Sucursal na Irlanda e/ou AWP Health & Life Services Limited não são responsáveis por qualquer indenização, perda ou dano como resultado direto ou indireto de qualquer um desses serviços terceirizados.

A AWP Health & Life SA é regulada pela Autoridade Francesa de Supervisão Prudencial, localizada em 4 place de Budapest, CS 92459, 75 436, Paris, Cedex 09, França. A AWP Health & Life SA, atuando sob sua sucursal na Irlanda, é uma empresa de sociedade anônima 
regida pelo Código de Seguros Francês. A empresa é registrada na França sob o número: 401 154 679 RCS Bobigny. A sucursal da Irlanda é registrada pelo órgão Irlandês “Irish Companies Registration Office” sob o número: 907619. Endereço: 15 Joyce Way, Park West 

Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irlanda. A Allianz Care e Allianz Partners estão registradas como razões sociais da AWP Health & Life SA.

Fale conosco! Adoramos ajudar.
Para saber mais sobre as soluções flexíveis que podemos oferecer a organizações ou a indivíduos e 

suas famílias, entre em contato hoje mesmo.

Vendas Corporativas
Tel.: +353 1 514 8442  

E-mail: sales@allianzworldwidecare.com 

Vendas Individuais
Tel.: +353 1 514 8406

E-mail: individual.sales@allianzworldwidecare.com

Vendas para Organizações Intergovernamentais e  
Não Governamentais

Tel.: +353 1 514 8442  

E-mail: Governmental@allianzworldwidecare.com

www.allianz-partners.com

www.allianzcare.com

http://www.facebook.com/AllianzCare/
http://www.linkedin.com/company/allianz-care
http://www.instagram.com/allianzcare/
http://www.youtube.com/c/allianzcare
http://twitter.com/AllianzCare
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