
Soluções de seguro 
internacional de 
saúde para 
pequenos grupos



Entendemos que você trabalhou duro para expandir seus negócios. Da mesma maneira, nossa equipe dará o melhor de si para ajudá-lo a proteger 
o seu investimento e o seu sustento. Despesas médicas podem ser bastante altas, especialmente em alguns países. A Allianz Worldwide Care 
oferece o seguro internacional de saúde que você precisa de forma rápida, simples e acessível. Assim você pode atender aos seus clientes com 
confiança. 

Oferecemos uma gama completa de seguro internacional de saúde e serviços de repatriação, com soluções flexíveis para empresas de vários tipos 
e tamanhos.  Uma cobertura de saúde abrangente proporciona paz de espírito aos seus funcionários enquanto trabalham no exterior. É, também, 
um fator importante para os expatriados quando avaliam pacotes de remuneração. 

A Allianz Worldwide Care e sua empresa



Nossa abordagem flexível - Crie a cobertura que você precisa

A Allianz Worldwide Care entende que sua organização precisa de 
uma cobertura de saúde flexível, que atenda necessidades e  
orçamentos diferentes. O plano Flex foi criado para satisfazer às  
necessidades de pequenos grupos. O plano principal inclui uma 
seleção abrangente de benefícios hospitalares, tais como  
acomodação hospitalar, cirurgia, tratamento de emergência e  
evacuação. Também estão incluídos os serviços adicionais Programa 
de Assistência ao Empregado e Serviços de Suporte à Segurança.

Você também tem a flexibilidade de poder aperfeiçoar sua cobertura 
incluindo o plano ambulatorial, psiquiatria e psicoterapia, rotinas de 
maternidade, tratamento contra a infertilidade, assim como planos 
odontológicos, ópticos e de saúde e bem estar. Dessa forma, você 
pode gerenciar os custos de seu seguro de saúde - simplesmente 
adicione os benefícios que seus funcionários precisam!

Programa de Assistência a Empregados e Serviços de Suporte à 
Segurança 

A Allianz Worldwide Care Services em parceria com a Morneau 
Shepell e com a red24, oferece aos seus clientes o Programa de 
Assistência a Empregados e os Serviços de Suporte à Segurança,  
os quais fornecem um cuidado maior ao bem-estar de seus  
funcionários, sejam quais forem suas circunstâncias pessoais. 
 O Programa de Assistência a Empregados fornece acesso a uma 
variedade de serviços de aconselhamento pessoal, enquanto os 
Serviços de Suporte à Segurança fornecem acesso a informações e 
conselhos de segurança pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
para todas as consultas de segurança em viagens. 

Despesas médicas podem ser 
bastante altas, especialmente em 
alguns países. A Allianz Worldwide 
Care oferece o seguro internacional 
de saúde que você precisa de forma 
rápida, simples e acessível. 



A solução certa para sua empresa A solução certa para seus funcionários 

Atração de talentos: A inclusão de um 
seguro internacional de saúde no pacote 
de benefícios de uma empresa ajuda a 
atrair talentos.   

Acessível: Especificamente projetado 
para fornecer a flexibilidade que equipes 
menores precisam, incluindo planos 
personalizados, condições de pagamento 
que se adequam à sua organização e 
transferências sem complicações para 
quando sua equipe crescer.

Equipes dedicadas: Nossas equipes 
dedicadas, assim como os intermediários 
que trabalham conosco, valorizam 
a relação com você. Juntos, eles lhe 
fornecerão um suporte com assistência 
extensiva durante o ano todo. 

Suporte global: Entendemos as dificuldades 
enfrentadas para expandir seus negócios no 
exterior, particularmente em países 
desconhecidos e potencialmente de alto risco. 
O Programa de Assistência a Empregados e 
os Serviços de Suporte à Segurança são 
especificamente elaborados para lhe 
tranquilizar em situações difíceis. 

Acesso ao serviço de aconselhamento 
médico MediLine, ao Programa de  
Assistência a Empregados e aos 
Serviços de Suporte à Segurança - todos 
disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. 

Serviço de Atendimento a Emergências 
e Central de Atendimento multilingue 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. Basta telefonar!

Através do nosso pioneiro aplicativo 
MyHealth, o envio de pedidos de 
reembolso se torna fácil e rápido - sem a 
necessidade de formulários! 

Os pedidos de reembolso devidamente 
preenchidos são processados dentro de 
48 horas. 

O pagamento direto está disponível  
para tratamentos hospitalares, portanto 
as contas hospitalares são pagas  
diretamente pela Allianz Worldwide 
Care.  

Simplicidade: Uma solução específica 
para pequenos grupos, com a flexibili-
dade de adicionar benefícios opcionais, 
caso seus funcionários precisem de 
cobertura extra.  





Dependendo do seu orçamento e nível de cobertura que seus 
funcionários precisam, você pode melhorar o seu Plano Principal Flex 
selecionando algum de nossos planos suplementares. Você pode 
gerenciar os custos de seu prêmio selecionando a cobertura que 
melhor atenda às suas necessidades e orçamento. 

Selecione qualquer um dos seguintes planos opcionais para 
aperfeiçoar a cobertura de seu plano principal:
• Plano Ambulatorial Gold Flex
• Planos Odontológicos e Ópticos 
• Planos de saúde e bem estar 
• Plano de Repatriação

Gerencie o custo de sua cobertura:
• Reduza o prêmio de seu Plano Ambulatorial selecionando uma 

franquia
• Escolha entre três níveis diferentes de cobertura disponíveis nos 

Planos Odontológicos e Ópticos e Planos de saúde e bem estar.

Escolha a área de cobertura de sua preferência:
• Mundial
• Mundial, exceto EUA
• Somente África

Nossas soluções de planos Flex 
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Benefícios opcionais

Benefício máximo do plano:
£934.000 / �1.125.000 /

$1.518.750 / CHF 1.462.500

Tratamentos hospitalares e em centros
de cuidados diários, cuidados de enfermagem

domiciliar, tratamento de reabilitação,
oncologia, evacuação médica, Programa

de Assistência a Empregados,
Serviços de Suporte à Segurança

e muito mais



Para obter dicas sobre as opções de seguro de saúde para pequenos 
grupos, receber um orçamento ou solicitar a cobertura da Allianz 
Worldwide Care, simplesmente fale com seu corretor, que o  
aconselhará sobre as melhores opções para atender às suas  
necessidades. Alternativamente, entre em contato com nossa Equipe 
de Suporte a Vendas. Estamos disponíveis de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h30 (horário de Greenwich).

+353 1 514 8442

sales@allianzworldwidecare.com

+353 1 630 1399

Como solicitar a cobertura médica



Allianz Worldwide Care
15 Joyce Way
Park West Business Campus
Nangor Road
Dublin 12, Irlanda

www.allianzworldwidecare.com

Este documento é uma tradução em português do folheto “International Healthcare Solutions for Small Group Schemes”. A versão original inglesa deste documento é a versão autoritária. 
Se houver discrepâncias entre esta tradução e a versão inglesa, informamos que a versão inglesa é a legalmente vinculante. 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 Nanterre. 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 Worldwide 
Care está registrada como uma razão social da AWP Health & Life SA.
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Fale conosco! Adoramos lhe ouvir.

www.facebook.com/allianzworldwidecare
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.youtube.com/user/allianzworldwide
www.linkedin.com/company/allianz-worldwide-care


