
MAKING LIFE 
SIMPLER, 
EASIER AND 
SAFER

TORNANDO 
A VIDA MAIS 
FÁCIL, SIMPLES 
E SEGURA

Cobertura internacional 
de saúde, vida e invalidez, 
além de uma gama 
de serviços de saúde e 
proteção.  



Como uma marca especializada em seguro 
internacional de vida e saúde da Allianz Partners, 
o nosso foco é em proteger a saúde e o bem-estar 
de nossos clientes em todo o mundo, através de 
soluções simples e inovadoras que fazem com que 
cada cliente se sinta compreendido, confiante e 
valorizado.

QUEM SOMOS 

“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, através 

de uma gama de serviços de suporte, 

inovação digital e conectividade, 

fazendo a vida de nossos clientes ficar 

mais simples, fácil e segura”.  
 
Ida Luka-Lognoné 
Presidente

A Allianz Care oferece seguros de saúde, 
de vida e de invalidez, além de uma vasta 
gama de serviços de saúde e proteção 
a clientes e seguradoras associadas em 
escala global.

Cuidamos da saúde e do bem-estar de mais de 
770.000 pessoas, oferecendo soluções para:

• Indivíduos, família e estudantes
• Pequenas e médias empresas
• Grandes multinacionais
• OIGs, ONGs e outras instituições governamentais

Quando oferecidos como elementos-chave de um 
pacote de benefícios para funcionários, estes produtos 
e serviços ajudam nossos clientes de grupo a atrair, 
reter e cuidar do bem-estar de seus funcionários.   

Nossos parceiros principais incluem intermediários 
locais e globais, entidades subscritoras, 
administradores, seguradoras e bancos. Possuímos 
a flexibilidade de poder trabalhar com múltiplos 
parceiros para criar a solução perfeita para nossos 
clientes. A experiência, capacidade e alcance para 
proporcionar serviços de reasseguradora e facilitar 
acordos de co-seguro com outras seguradoras globais. 

O QUE FAZEMOS



PORQUE NOS ESCOLHER

Nos esforçamos continuamente para 
facilitar e simplificar a vida de nossos 
clientes

Com o aplicativo MyHealth, você 
pode enviar pedidos de reembolso 
de forma rápida e fácil, acessar 
documentos da apólice e muitos 
outros recursos, a qualquer hora,  
em qualquer lugar! 

Rompemos barreiras para atender às 
necessidades de nossos clientes

Possuímos a mais vasta gama de  
benefícios associados à saúde no  
mercado

Classificada como  
A+ Superior em solidez 
financeira, pela agência 

A.M. Best

Segurados baseados em 
mais de 180 países

Acesso a 757.434 
provedores médicos 

em todo o mundo, com 
diversos acordos de 
pagamento direto

90% dos pedidos de 
reembolso completamente 

preenchidos são 
processados em 48 horas

Mais de 1.300 pessoas, 
situadas em 25 países, 

cuidando de você

47.292 Garantias de 
Pagamento aprovadas 
para tratamentos em 

regime de internação em 
2017

Serviço de Atendimento a 
Emergências e Central de 
Atendimento multilíngue, 
disponível 24 horas por 
dia, 7 dias por semana

Quadro de funcionários 
formado por 70 

nacionalidades, falando 
coletivamente 37 idiomas

Ajudamos organizações a apoiar e 
proteger seus funcionários em um mundo 
imprevisível 

Somos flexíveis quando se trata de 
encontrar a melhor solução para nossos 
clientes



PLANO DE SAÚDE INTERNACIONAL  

Uma gama de planos de saúde internacionais estão 
disponíveis para pequenos e grandes grupos, OIGs, 
ONGs e outras instituições governamentais. As condições 
de cobertura podem ser estabelecidas através de 
subscrição médica completa ou com o histórico médico 
desconsiderado. A opção utilizada vai depender do 
tamanho do grupo/número de afiliados. 

Também atendemos as necessidades de indivíduos, 
famílias e estudantes, os quais podem escolher entre 
uma variedade de planos regionais e internacionais.

Oferecemos uma seleção de planos de saúde 
internacionais cobrindo uma ampla variedade de 
tratamentos hospitalares e em centro de cuidados 
diários, bem como outros benefícios como evacuação 
médica, ambulância local e cuidados de enfermagem 
domiciliar. Planos ambulatoriais, odontológicos e 
de repatriação também podem ser selecionados 
e personalizados especialmente para grandes 
organizações. 

Além disso, também oferecemos planos de saúde para 
regiões específicas, incluindo o Oriente Médio, China, 
América Latina e Caribe. 

SEGURO DE VIDA

O seguro de vida oferece proteção financeira para os 
dependentes do funcionário caso, infelizmente, ele venha 
a falecer. O valor do benefício pode ser baseado em 
uma porcentagem do salário do funcionário ou pode ser 
um valor fixo. As coberturas para morte e perda de um 
dos membros por acidente, e para doenças em estágio 
terminal também podem ser adquiridas com o seguro de 
vida. 

SEGURO PARA A INVALIDEZ

Este seguro oferece proteção financeira para um 
funcionário que estiver incapacitado de exercer suas 
atividades profissionais após um acidente ou doença. 
As empresas podem escolher entre as opções de seguro 
de curto ou longo prazo, ou invalidez temporária e 
permanente.  

O QUE OFERECEMOS SEGURO E RESSEGURO

Nossa experiência com avaliação médica e infraestrutura de seguro nos permite 
desenvolver soluções para entidades subscritoras, administradores, seguradoras 
especializadas e bancos. Como especialistas na indústria de seguro de saúde e vida, 
estamos bem preparados para fornecer aconselhamento e apoio técnico quando 
se trata de mudanças regulatórias, assim como requerimentos legais e tributários e 
também subscrição técnica de riscos de saúde e vida. 

Com nossa vasta gama de produtos de seguro e serviços de saúde e proteção, 
seguradoras especializadas e seguros bancários têm a oportunidade de expandir 
e diferenciar a sua oferta proporcionando segurança e um custo-benefício ainda 
melhor aos seus clientes.

Classificada como A+ Superior pela agência AM Best, nós também possuímos a 
capacidade e alcance internacional necessários quando se trata de reassegurar 
riscos de saúde e vida padronizados ou desenvolvidos sob medida. 

SERVIÇOS GLOBAIS DE SAÚDE E PROTEÇÃO

Um número cada vez maior de funcionários em missões no exterior e viagens a 
negócio se dirigem a países emergentes e enfrentam situações difíceis, muitas vezes 
em lugares remotos. Nesses locais, os riscos de saúde e segurança podem ser altos e 
o nível de suporte local nem sempre são considerados adequados. 

Nossos serviços globais de saúde e proteção analisam os riscos de funcionários 
expatriados e dos que viajam frequentemente a negócios.  Os serviços incluem 
avaliações de saúde pré-viagem, alertas de segurança em tempo real, Programas 
de Assistência ao Empregado, evacuações de segurança e aconselhamento de 
saúde ocupacional.

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

Através da Allianz Partners e NEXtCARE, podemos administrar uma variedade de 
riscos de seguro globais, incluindo saúde, vida e invalidez, para outras seguradoras 
e esquemas de seguro próprio. A prestação de serviços inclui a emissão de 
documentos referentes às apólices, o gerenciamento de nossa rede de provedores 
médicos, o processamento de pedidos de reembolso e o oferecimento de suporte 
através da Central de Atendimento multilíngue, disponível 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. 

PLANOS ESPECIALIZADOS

Nós também possuímos uma gama de planos de saúde elaborados para 
satisfazer necessidades específicas, tais como as de companhias de navegação e 
de diplomatas.  Por exemplo, nosso Plano de Saúde Marítimo engloba todos os 
requisitos da Convenção do Trabalho Marítimo de 2006 (MLC 2006), em termos de 
cobertura médica em terra, e oferece uma variedade de benefícios obrigatórios e 
voluntários para cobertura de custos médicos de rotina, assim como de tratamentos 
que requerem internação hospitalar. 

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. 



Fale conosco!  
Será um prazer ajudá-lo.

A AWP Health & Life SA é uma empresa de sociedade anônima, com um capital social de €65.190.446, regida pelo Código de Seguros Francês, tendo seu endereço registrado em  
20 place de Seine, Tour Neptune, la Défense 1, 92086 Paris La Défense Cedex, França.  A empresa é registrada na França sob o número:  401 154 679 RCS Nanterre.  Número do 
imposto fiscal (IVA): FR 84 401 154 679. A AWP Health & Life SA, atuando sob sua sucursal na 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.

A AWP Health & Life Services Limited é registrada na Irlanda. Escritório registrado: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irlanda. Número de registro: 
509216. A Allianz Care e Allianz Partners estão registradas como razões sociais da AWP Health & Life Services Limited.

VENDAS CORPORATIVAS
Tel.:   +353 1 514 8442  
E-mail:   sales@allianzworldwidecare.com 

VENDAS INDIVIDUAIS
Tel.:   +353 1 514 8480
E-mail:   individual.sales@allianzworldwidecare.com

VENDAS PARA ORGANIZAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS
Tel.:   +33 (0) 1 58 85 50 46 
E-mail:   governmental@allianzworldwidecare.com

PARCERIAS & GRUPOS DE AFINIDADE EMPRESARIAL
Tel.:   +33 (0) 1 58 85 39 98  
E-mail:   frederique.enrico@allianz.com

SERVIÇOS GLOBAIS DE SAÚDE E PROTEÇÃO
Tel.:   +44 (0) 7455 02 5527
E-mail:   martin.mclaughlin@allianz.com

www.allianzworldwidecare.com


