
Disponível para grupos corporativos de três ou mais funcionários.

APÓLICES PARA GRUPOS CORPORATIVOS

Tabela de Benefícios 

Planos de Saúde Internacionais
Válida a partir de 1º de Novembro de 2017



Planos sob-medida para grandes grupos 
corporativos

Métodos efetivos e comprovados de controle 
de custos e prevenção à fraude

Um dos planos oncológicos mais abrangentes 
do mercado

Extensa rede global de provedores médicos

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

Inovador aplicativo MyHealth 

Companhia financeiramente sólida

Programa de Assistência ao Empregado e 
Serviços de Segurança em Viagens inclusos  
na cobertura 

VANTAGENS EM ESCOLHER NOSSO SEGURO

TERMOS E CONDIÇÕES DA APÓLICE
Esta Tabela de Benefícios oferece um sumário da cobertura 
oferecida em cada plano. A cobertura está sujeita aos termos 
e condições da apólice, conforme detalhado no nosso Guia de 
Benefícios para Funcionários. Informações a respeito do processo 
de Autorização para Tratamento podem ser encontradas neste 
guia, o qual está disponível em nosso site:  
www.allianzworldwidecare.com/mocambique



Limites dos planos principais Premier Executive Club Classic Essential

Limite máximo do plano em dólares americanos ($) $ 10.125.000 $ 2.025.000 $ 1.518.750 $ 1.518.750 $ 675.000

Benefícios de Internação Hospitalar
Tratamentos e custos marcados com um asterisco (*) requerem pré-aprovação por meio do envio do Formulário de Autorização para Tratamento.

Acomodação hospitalar* Quarto particular
Quarto semi-

particular
Quarto 

particular
Quarto semi-

particular

Tratamento intensivo* a a a a a

Medicamentos prescritos e materiais*
Somente para tratamento hospitalar e em centro de cuidados 
diários. Medicamentos prescritos são aqueles que, legalmente, 
podem ser adquiridos somente com receita médica

a a a a a

Despesas cirúrgicas, incluindo anestesia e custos de 
centros cirúrgicos* a a a a a

Honorários de médicos e terapeutas*
Somente para tratamento hospitalar e em centro de cuidados 
diários

a a a a a

Aparelhos e materiais cirúrgicos* a a a a a

Exames para diagnósticos*
Somente para tratamento hospitalar e em centro de cuidados 
diários

a a a a a

Transplante de órgãos* a a a a $ 13.500

Psiquiatria e psicoterapia* 
Somente para tratamento hospitalar e em centro de cuidados 
diários. Aplica-se um período de carência de 10 meses

a $ 23.870 $ 14.310 $ 11.950 $ 6.750

Despesas de acomodação hospitalar para um dos pais 
acompanhando um dependente menor de 18 anos* a a a a a

Tratamento hospitalar odontológico de emergência a a a a a

Outros benefícios  

Tratamento hospitalar sem internação* a a a a a

Diálise do rim* a a a a a

Cirurgia ambulatorial* a a a a a

Cuidados de enfermagem domiciliar ou em clínica de 
convalescença*
Imediatamente após ou substituindo a hospitalização

$ 5.740 $ 4.795 $ 3.820 $ 3.375 $ 3.375

Tratamento de reabilitação*
Tratamento hospitalar, ambulatorial e em centros de cuidados 
diários; deve começar dentro de 14 dias após a alta, de terminado o 
tratamento médico agudo e/ou tratamento cirúrgico

$ 5,970 $ 4,725 $ 4,050 $ 3,375 $ 2,700

Ambulância local  a a a a $ 675

Tratamento de emergência fora da área de cobertura  
Para viagens com duração máxima de seis semanas

Máx. de 42 dias Máx. de 42 dias Máx. de 42 dias Máx. de 42 dias
$ 13.500  

máx. de 42 dias

Evacuação médica*

Quando o tratamento não estiver disponível no local, 
providenciaremos a remoção do segurado para o centro médico 
mais próximo*

a a a a a

Quando o tratamento continuado for necessário, cobriremos os 
custos razoáveis de acomodação, em hotel* a a a a a
Para casos de evacuação médica, se não houver no local sangue 
que tenha passagem por triagem* a a a a a
Se o segurado estiver impossibilitado, por necessidade médica, de 
retornar ao país de origem após a alta de um episódio de internação 
hospitalar nós cobriremos os custos razoáveis de acomodação em 
hotel* 

Máx. de 7 dias Máx. de 7 dias Máx. de 7 dias Máx. de 7 dias Máx. de 7 dias

Despesas de um acompanhante do paciente evacuado* $ 4.050 $ 4.050 $ 4.050 $ 4.050 $ 4.050

Despesas de viagem para acompanhantes segurados
durante a evacuação médica* 

$ 2.700 
por evacuação

$ 2.700 
por evacuação

$ 2.700 
por evacuação

$ 2.700 
por evacuação

$ 2.700 
por evacuação

PLANOS PRINCIPAIS



Limites dos planos principais Premier Executive Club Classic Essential

Repatriação de restos mortais* $ 13.500 $ 13.500 $ 13.500 $ 13.500 $ 13.500

Despesas de viagem para acompanhantes segurados 
em casos de repatriação de restos mortais*

$ 2.700 
por evacuação

$ 2.700
por evacuação

$ 2.700
por evacuação

$ 2.700
por evacuação

$ 2.700
por evacuação

Exames de Ressonância Magnética e CT (Tomografia 
Computadorizada) 
Tratamento hospitalar e ambulatorial

a a a a a

Exames PET*  e CT-PET* 
Tratamento hospitalar e ambulatorial a a a a a

Oncologia* 
Tratamento hospitalar, ambulatorial e em centros de cuidados 
diários

a a a a a

-  Aquisição de uma peruca, sutiã prostético ou outra prótese 
externa para fins cosméticos

$ 270 ao longo 
de toda a vida 

$ 270 ao longo 
de toda a vida 

$ 270 ao longo 
de toda a vida 

$ 270 ao longo 
de toda a vida 

$ 270 ao longo 
de toda a vida 

Rotinas de maternidade*
Tratamento hospitalar e ambulatorial
Aplica-se um período de carência de 10 meses

a
$ 8.100 

por gravidez a N/D N/D

Complicações na gravidez e no parto*
Aplica-se um período de carência de 10 meses a a a a N/D

Parto domiciliar $ 1.350 N/D N/D N/D N/D

Benefício pago em dinheiro ao paciente internado (por noite)
Quando o tratamento tiver sido recebido gratuitamente

$ 205, máx. de  
25 noites

$ 205, máx. de 
25 noites

$ 205, máx. de  
25 noites

$ 205, máx. de  
25 noites

$ 205, máx. de  
25 noites

Tratamento ambulatorial de emergência
Quando esses valores de benefício forem atingidos, quaisquer custos 
adicionais poderão ser reembolsados de acordo com os termos de 
cada Plano Ambulatorial

$ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 N/D

Tratamento ambulatorial odontológico de emergência
Quando esses valores de benefício forem atingidos, quaisquer custos 
adicionais poderão ser reembolsados de acordo com os termos de 
cada Plano Odontológico

$ 1.015 $ 1.015 N/D N/D N/D

Atendimento paliativo* a a a a a

Tratamento de longo prazo*
Máx. de 90 dias 
por período de 

vida

Máx. de 90 dias 
por período de 

vida

Máx. de 90 dias 
por período de 

vida

Máx. de 90 dias 
por período de 

vida

Máx. de 90 dias 
por período de 

vida

Morte por acidente   
Para segurados com idade entre 18 e 70 anos

$ 13.500 N/D N/D N/D N/D

Benefícios adicionais aos Planos Principais

Programa de Assistência ao Empregado** 
(fornecido pela Morneau Shepell) oferece acesso a uma gama de 
serviços de suporte multilingue disponíveis 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. 
• Aconselhamento profissional confidencial (ao vivo, por telefone, 

vídeo, on-line chat e e-mail)
• Serviços de suporte financeiro e legal
• Serviços de apoio a incidentes críticos
• Acesso ao site de saúde e bem-estar deste serviço  

a a a a a

Serviços de Segurança em Viagens*** 
(fornecido pela red24) oferecem acesso 24 horas, 7 dias por semana, 
a informações de segurança pessoal e conselhos para todas as suas 
questões relacionadas com segurança durante viagens. Isto inclui: 
• Serviço telefônico de Atendimento a Emergências
• Serviços de inteligência por país e conselhos sobre segurança
• Notícias diárias de segurança e alertas de segurança em viagens  

a a a a a

Benefícios marcados comaestão cobertos com reembolso total, sujeito ao benefício máximo do plano. 

* Requer aprovação prévia.

** Os serviços oferecidos pelo Programa de Assistência a Empregados estão disponíveis através da AWP Health & Life Services Limited (“AWP”) e são fornecidos 
pela Morneau Shepell Limited, sujeito à sua aceitação dos termos e condições da AWP.

*** Os Serviços de Segurança em Viagens estão disponíveis através da AWP Health & Life Services Limited (“AWP”) e são fornecidos pela red24 Operations 
Limited, sujeito à sua aceitação dos termos e condições da AWP.



FRANQUIAS DO PLANO AMBULATORIAL OPCIONAL
Para reduzir o valor do prêmio do seu Plano Ambulatorial, selecione uma das franquias opcionais abaixo, indicadas junto ao desconto 
correspondente. Quando selecionada, a franquia deve ser paga por pessoa e por ano de vigência do seguro. Nossos prêmios são 
expressos em números inteiros (ou seja, sem centavos, pences e etc.), portanto, note que as porcentagens podem estar um pouco acima 
ou abaixo do estipulado. 

Franquias do Plano Ambulatorial Opcional Desconto

Sem franquia desconto de 0% no valor do prêmio

$ 135 desconto de 10% no valor do prêmio

$ 270 desconto de 20% no valor do prêmio

$ 675 desconto de 45% no valor do prêmio

$ 1.350 desconto de 70% no valor do prêmio

Benefícios do Plano Ambulatorial Gold Silver Bronze Crystal

Limite máximo do plano Sem limitação $ 17,620 $ 11,780 $ 6,680

Honorários médicos e medicamentos prescritos
Medicamentos prescritos são aqueles que, legalmente, podem ser adquiridos somente com 
receita médica

a a $ 1.350 $ 1.350

Honorários de especialista a a a a

Exames para diagnósticos a a a a

Vacinações a a a N/D

Tratamento quiroprático, osteopatia, homeopatia, medicina herbal chinesa, 
acupuntura e podologia
Máx. de 12 sessões por quadro clínico para tratamento quiroprático e máx. de 12 sessões 
por quadro clínico para tratamento osteopático, sujeito ao limite do benefício

a a $ 1.520 $ 675

Fisioterapia prescrita
Inicialmente limitada a 12 sessões por quadro médico; o limite também é aplicado a 
sessões prescritas e não-prescritas de fisioterapia, quando combinadas

a a $ 1.520 $ 675

- Fisioterapia não-prescrita 5 consultas 5 consultas 5 consultas 5 consultas

Fonoaudiologia, terapia oculomotora e terapia ocupacional prescritas* a a $ 1.520 $ 675

Exames de rotina e bem-estar, incluindo exames para a detecção de 
doenças em sua fase inicial. Tais exames são limitados a:
• Exame físico
• Exames de sangue (contagem completa do sangue, exame bioquímico, perfil lipídico 

provas de função tireoideana, provas de função hepática, provas de função renal)
• Exames cardiovasculares (exame físico, eletrocardiograma, pressão sanguínea)
• Exame neurológico (exame físico)
• Exames para a detecção de câncer 

- Preventivo anual (Papanicolau)
- Mamografia (a cada dois anos para mulheres com idade igual ou superior a 45 anos, 

ou mais cedo quando houver casos de câncer de mama na família)
- Exame da próstata (anual, para homens com idade igual ou superior a 50 anos, ou 

mais cedo quando houver casos de câncer de próstata na família)
- Colonoscopia (a cada cinco anos para membros com idade igual ou superior a 

50 anos, ou idade igual ou superior a 40 anos quando houver casos de câncer de 
intestino na família)

- Exame anual de sangue oculto nas fezes
• Densitometria óssea (a cada cinco anos para mulheres com idade igual ou superior a  

50 anos)
• Exames pediátricos de rotina (para crianças de até 6 anos, até um máximo de  

15 consultas nesse período de vida)
• Exame genético BRCA1 e BRCA 2 (quando houver casos de câncer nos parentes mais 

próximos; válido apenas para o Plano Gold Individual)

$ 1.620 $ 810 N/A N/A

Tratamento contra a infertilidade
Aplica-se um período de carência de 18 meses

$ 16.200 ao longo 
de toda a vida

$ 16.200 ao longo 
de toda a vida

N/D N/D

Psiquiatria e psicoterapia    
Aplica-se um período de carência de 18 meses

30 consultas 20 consultas N/D N/D

Equipamentos médicos prescritos a $ 3.375 N/D N/D

Óculos e lentes de contato prescritos, incluindo exame oftalmológico $ 270 $ 245 N/D N/D

Honorários de nutricionista 4 consultas N/D N/D N/D

Medicamentos prescritos
Devem ser prescritos por um médico, apesar da receita não ser legalmente obrigatória no 
momento da compra

$ 70 N/D N/D N/D

Os Planos Ambulatoriais a seguir podem ser adquiridos com qualquer um dos Planos Principais. Eles não podem ser adquiridos separadamente.

OPCIONAL



Benefícios do Plano Odontológico Dental 1 Dental 2

Limite máximo do plano Sem limitação $ 2.770

Tratamento odontológico 100% de reembolso 80% de reembolso

Cirurgia dentária 100% de reembolso 80% de reembolso

Periodontia 80% de reembolso 80% de reembolso

Tratamento ortodôntico e próteses odontológicas 
Aplica-se um período de carência de 10 meses

65% de reembolso, até $ 6.750 50% de reembolso

Benefícios do Plano de Repatriação

Repatriação médica*

Quando o tratamento necessário não estiver disponível no local, você poderá ser repatriado para o seu país de 
origem, ao invés de ser encaminhado para o centro médico mais próximo* a

Quando o tratamento continuado for necessário, cobriremos os custos razoáveis de acomodação em hotel* a

Repatriação caso não haja disponibilidade de sangue que tenha passagem por triagem* a
Se o segurado estiver impossibilitado, por necessidade médica, de retornar ao país de origem após a alta de um 
episódio de internação hospitalar, nós cobriremos os custos razoáveis de acomodação em hotel* Máx. de 7 dias

Despesas de um acompanhante do paciente repatriado* $ 4.050

Despesas de viagem para segurados acompanhando um membro de sua família em sua  
repatriação*

$ 2.700 por evacuação

Despesas de viagens dos segurados no caso de falecimento ou de perigo de morte de um dos 
membros de sua família

$ 2.025 ao longo de toda a vida

Os Planos Odontológicos a seguir podem ser adquiridos com qualquer um dos Planos Principais. Eles não podem ser adquiridos  
separadamente.

PLANOS ODONTOLÓGICOS

O Plano de Repatriação a seguir pode ser adquirido com qualquer um dos Planos Principais. Ele não pode ser adquirido separadamente.

Oferecemos uma variedade de opções em relação à cobertura geográfica. A área de cobertura pode ser adaptada para grandes 
esquemas de grupo.

PLANO DE REPATRIAÇÃO

ÁREA DE COBERTURA

Somente ÁfricaMundial exceto EUAMundial Área de cobertura adapatada

OPCIONAL

OPCIONAL



Aplicativo MyHealth
Nosso pioneiro aplicativo MyHealth foi desenvolvido para lhe fornecer um acesso fácil e prático à sua cobertura, seja onde você 
estiver.

Você pode acessar os seguintes recursos em seu dispositivo móvel: 

Outros serviços: Descubra o nome genérico de medicamentos em diversos países e obtenha a tradução de doenças comuns em um 
dos 17 idiomas disponíveis.

Todos os dados pessoais dentro do aplicativo MyHealth são criptografados para proteção de dados. Além disso, a maioria dos 
recursos são acessíveis mesmo quando desconectados à internet.

Para obter mais informações, acesse: 
www.allianzworldwidecare.com/myhealth

MEUS CONTATOS

Acessar os números 
de contato de serviços 
de emergência locais 

e da nossa Central 
de Atendimento 

multilíngue, 
disponíveis 24 horas 

por dia, 7 dias por 
semana.  

MINHA APÓLICE 

Acessar os 
documentos 

da apólice e a 
Carteirinha de 
Segurado em 

qualquer lugar.    

MEUS PEDIDOS DE 
REEMBOLSO 

Enviar pedidos de 
reembolso em três 
simples passos e 

visualizar o histórico 
dos pedidos de 

reembolso. 

VERIFICADOR DE 
SINTOMAS

Obter uma avaliação 
rápida e fácil de seus 

sintomas. 

ENCONTRAR UM 
HOSPITAL 

Localizar o hospital 
mais próximo 
utilizando a 

tecnologia do GPS.  



Este documento é uma tradução em português do “Table of Benefits Corporate Group Schemes”. A versão original inglesa deste documento é a versão autoritária. Em caso de existir discrepâncias 
entre a versão traduzida e a versão original inglesa, informamos que a versão inglesa já é legalmente vincular por si mesma.

A International Commercial & Engineering (ICE) Seguros S.A., parte do grupo ICE Insurance Holdings, é um empresa com sede em 141A Rua José Craveirinha, Maputo, Moçambique. NUEL: 100 572 
532, NUIT: 400 580 952. A International Commercial & Engineering (ICE)Seguros S.A. é uma companhia de seguros nacional devidamente autorizada pelo “Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique” a comercializar seguros de saúde, e atua como subscritor da apólice. 

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. 

Para obter mais informações, entre em contato conosco:

Central de Atendimento
Português:  + 353 1 645 4040
Inglês:   + 353 1 630 1301
Fax:  + 353 1 630 1306

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

sales@allianzworldwidecare.com
www.allianzworldwidecare.com

Fale conosco, será um prazer ajudá-lo!
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www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare


