PLANOS DE SAÚDE
GLOBALPASS
para a América Latina

TORNANDO
SUA VIDA
MAIS FÁCIL,
SIMPLES E
SEGURA
Em um mundo que faz com que as pessoas
sejam cada vez mais móveis, garantimos
que você não tenha que se preocupar
com o acesso aos cuidados de saúde,
em qualquer lugar onde sua vida lhe levar.
Se você está se mudando para o exterior a
negócios ou para aperfeiçoar seus estudos,
se sua família vai com você ou permanece
em casa, estaremos lá para lhe dar todo o
suporte.

Mais de um século de
experiência em seguros

A Allianz Care é a marca de saúde internacional da Allianz
Partners. A Allianz Care fornece seguro internacional de saúde,
serviços de saúde e proteção associados, resseguro e serviços
de administração. Como especialistas em saúde internacional,
focamos na saúde e bem-estar de nossos clientes, através de
serviços e planos objetivos e inovadores, para que cada cliente
se sinta compreendido, confiante e valorizado.

Flexibilidade
•

Três planos abrangentes: escolha a opção que melhor
atenda às suas necessidades e orçamento.

•

Duas áreas de cobertura disponíveis: “Mundial” e “América
Latina e Caribe apenas”.

Oferecemos um serviço incomparável e é por isso que, a cada
ano, 92% dos nossos clientes optam por renovar conosco.
Como subsidiária integral do grupo Allianz, a empresa se
beneficia dos recursos e experiência acumuladas por uma das
maiores provedoras de serviços financeiros de todo o mundo.
O grupo Allianz oferece serviços financeiros a mais de 92
milhões de clientes em todo o mundo.

Melhor atendimento
•

Com tantas opções de cobertura médica internacional e local
no mercado, destacamos apenas algumas das razões pela
qual você deve optar pela Allianz Care:

Pagamento direto ao provedor de serviços médicos para
tratamentos hospitalares.

Produto de qualidade
•

Acesso a benefícios de saúde e bem-estar, incluindo
cirurgia preventiva - ajudando você a permanecer
saudável

•

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

•

Processamento de pedidos de reembolso preenchidos
dentro de 48 horas

•

Planos abrangentes sem endossos

•

Opções de planos odontológicos

Inovação
•

Laurent Lacroix
Gentes de Contas-chave

Liberdade para aceder ao provedor médico de sua escolha
ou para usar nossa rede global de provedores médicos.

Simplicidade
•

Trabalhamos
consistentemente em
soluções inovadoras. A
confiança que construímos
com nossos parceiros facilita
cada passo do nosso
relacionamento. Temos a
mente aberta, ouvimos
nossos clientes.

Acesso ao nosso inovador aplicativo MyHealth – o qual
inclui diversas funcionalidades, entre elas um verificador de
sintomas, ferramenta de envio de pedidos de reembolso e
um localizador de provedores médicos mais próximos.

Orientado ao cliente para
mim significa cumprir nossas
promessas, garantindo que
atendemos as necessidades
diárias de nossos clientes e
fazendo com que eles se
sintam nossa prioridade.

Rachel O’Brien
Administradora Sênior,
Serviço ao Cliente

COBERTURA PARA DOENÇAS PREEXISTENTES E QUADROS CRÔNICOS

Mais de 95% das
solicitações de inscrição
preenchidas passam pela
nossa subscrição médica
em até 48 horas

Oferecemos cobertura para a grande maioria de doenças
preexistentes e quadros crônicos. Em média, cerca de 70% das
solicitações de cobertura recebidas são aceitas sem exclusões
adicionais e sem adição de custos extras.
Vale ressaltar que quadros crônicos que surgirem após o início
da cobertura estarão cobertos, de acordo com os limites do(s)
plano(s) selecionado(s). Não há restrições para a manutenção
ou supervisão médica contínua de tais condições e os custos
elegíveis estarão cobertos de acordo com os benefícios
indicados na Tabela de Benefícios.
Exemplos de quadros crônicos/doenças preexistentes que
podem ser inclusos na cobertura:

Asma

Cálculo renal

Dermatite

Prostatite

Colelitíase

Distúrbios da tireoide

Gastrite

Alergias

Hérnia de hiato

Refluxo gastroesofágico

Hipercolesterolemia (colesterol alto)

Enxaqueca

Hipertensão

Infecções e doenças tropicais

COMO CRIAR O SEU PLANO
Oferecemos seguros de saúde internacionais através de soluções flexíveis e de uma
variedade de planos modulares que lhe dão liberdade para escolher a área geográfica,
os benefícios inclusos e a opção de franquia aplicável à cobertura. Basta entrar em contato
com seu corretor ou intermediário responsável para receber orientação sobre as opções
disponíveis e para encontrar o plano que melhor atende às suas necessidades.
Descrevemos a seguir quatro passos simples para lhe ajudar a escolher a cobertura mais
adequada para você.

SELECIONE SUA FRANQUIA
Nesta etapa, caso deseje reduzir o custo do seu plano, você pode selecionar uma das
franquias disponíveis e aplicaremos um desconto ao seu prêmio. As franquias são aplicadas
“por pessoa” e “por família” a cada ano de vigência do contrato, em ambos os casos.
Você pode selecionar uma das seguintes opções de franquia:
Por pessoa e por ano de contrato - disponíveis a filiações com até duas pessoas:
US$500

US$2.000

US$5.000

US$10.000

US$20.000

Por família e por ano de contrato - disponíveis para apólices familiares com três ou mais
membros:

SELECIONE SEU PLANO
Oferecemos três opções de planos:

Global Pass Choice 1

US$1.000

U$750
Global Pass Choice 2

US$1.500

US$3.000

US$6.000

Global Pass Connect

Estes planos oferecem níveis diferenciados de cobertura para uma ampla variedade de
tratamentos hospitalares e em centros de cuidados diários, bem como outros benefícios,
como evacuação médica, cuidados de enfermagem domiciliar e tratamento de reabilitação.
Além disso, o GlobalPass Individual Choice 1 e GlobalPass Connect também oferecem
cobertura a uma ampla variedade de tratamentos ambulatoriais e odontológicos.

SELECIONE A SUA ÁREA DE COBERTURA
Oferecemos duas áreas geográficas de cobertura:

Observe que oferecemos a opção de adquirir o plano GlobalPass Individual Choice 1
e GlobalPass Connect sem o Plano Odontológico. Neste caso, um desconto de 5% será
aplicado ao seu prêmio.
Mundial, que fornece
cobertura em qualquer
parte do mundo

Somente América Latina
e Caribe

US$9.000

US$15.000

COMO ACESSAR A COBERTURA
Conosco você não precisara investir muito tempo preenchendo
formulários quando precisar receber tratamento. Nosso
processo é bastante simples e lhe permitirá ocupar-se apenas
em ficar melhor.
Pagamento direto aos provedores de serviços médicos para
tratamentos hospitalares
A Allianz Care possui acordos de pagamento direto com
provedores médicos de sua rede médica global. Este acordo
permite que você receba tratamento sem que tenha que
efetuar qualquer pagamento, já que este será efetuado
diretamente por nós ao provedor de serviços médicos.
Para ter acesso a pagamento direto, todos os tratamentos
hospitalares e certos tratamentos ambulatoriais requerem que
você, ou seu médico, nos envie o Formulário de Autorização
para Tratamento totalmente preenchido antes que o
tratamento se inicie. Quando a Autorização para Tratamento
for obtida você terá a tranquilidade de saber que a cobertura
para o tratamento necessário e seus custos estarão garantidos*.

Processamento de
pedidos de reembolso em
48 horas
Podemos processar seus
pedidos de reembolso e
emitir as instruções de
pagamento para o seu
banco dentro de
48 horas, assim que todas
as informações necessárias
forem enviadas.

Reembolso para tratamento odontológico e ambulatorial
Para tratamentos ambulatoriais (como consultas médicas
ou tratamentos odontológicos), caso seja informado pelo
provedor médico que não há acordos de pagamento direto
você deverá efetuar o pagamento e, posteriormente, solicitar o
reembolso das despesas elegíveis à Allianz Care.
Você pode solicitar o reembolso dos custos elegíveis através de
nosso inovador aplicativo MyHealth: forneça alguns detalhes
essenciais de seu pedido de reembolso, fotografe a(s) sua(s)
fatura(s), envie e pronto!
Como alternativa ao aplicativo MyHealth, você pode
preencher um Formulário de Pedido de Reembolso.
Formulários de Pedidos de Reembolso preenchidos podem ser
enviados por fax, e-mail ou correspondência, juntamente com
qualquer documentação de apoio relevante.

* Quando for aplicada
qualquer contribuição
do paciente (como a
franquia do plano), esta
deverá ser resolvida com
seu provedor médico no
momento do tratamento.
Informações detalhadas
e os termos e condições
relacionados ao processo
de Autorização para
Tratamento estão
descritos em nosso Guia
de Benefícios – fale com
seu corretor caso desejar
consultá-lo.

NOSSO APLICATIVO MYHEALTH
Disponível para smartphones e tablets da Apple e Android, nosso aplicativo Allianz
MyHealth foi desenvolvido para lhe fornecer acesso fácil e prático à sua cobertura, seja
onde você estiver. Com o aplicativo MyHealth, agora você pode acessar os seguintes
recursos em seu aparelho móvel:

Meus pedidos de reembolso

Meus contatos

Encontrar um hospital

Envie pedidos de reembolso
em três simples passos e veja
o histórico de seus pedidos
de reembolso.

Acesse nossa Central de
Atendimento multilingue
disponível 24 horas por
dia, 7 dias por semana,
assim como números de
emergência locais e o
serviço Medi24.

Localize os hospitais
mais próximos usando a
tecnologia do GPS.

Verificador de sintomas

Minha apólice

Assistência de farmácia

Para uma avaliação rápida
e fácil de seus sintomas.

Acesso aos documentos
da apólice e à Carteirinha
de Segurado em qualquer
lugar.

Insira a marca do seu
medicamento, depois o
selecione para ver seus
ingredientes ativos.

Tradutor
Traduza termos médicos
e doenças comuns em 17
idiomas.

O aplicativo MyHealth está disponível em português, inglês, alemão, francês e espanhol.
Quer saber mais? Acesse nossa página: www.allianzworldwidecare.com/myhealth

73% de todos os pedidos
de reembolso que
recebemos de nossos
segurados são enviados
através do aplicativo
MyHealth

SERVIÇOS GLOBAIS DE ASSISTÊNCIA AOS AFILIADOS
Acreditamos que podemos fazer a diferença, fornecendo o nível de serviço superior que
você merece, a qualquer hora e em qualquer lugar! Encontram-se abaixo alguns dos
serviços que oferecemos:
Acesse www.allianz-care.com para saber mais.

Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana
A nossa Central de Atendimento multilingue está disponível 24 horas por dia,
7 dias por semana, para responder quaisquer questões sobre a sua cobertura ou
se você precisar de assistência em caso de uma emergência.
Administração independente via nossos Serviços On-line
Faca o login para acessar uma gama de serviços on-line desde o conforto de sua
casa ou onde você estiver. Através de sua conta segura e pessoal on-line, você
pode:
• Fazer o download dos documentos da apólice e da sua Carteirinha de
Segurado.
• Consultar sua Tabela de Benefícios e verificar o saldo pagável de cada
benefício.
• Consultar o andamento de seus pedidos de reembolso e mais.
Serviços de evacuação médica
Evacuação médica com assistência local, contando com o parceiro regional mais
adequado para fornecer um transporte rápido, conveniente e seguro até o centro
médico apropriado.
Buscador de Provedores Médicos
Nosso Buscador de Prestador de Serviços Médicos está disponível no site da
Allianz Care em: www.allianzworldwidecare.com/provider. Este catálogo
on-line permitirá que você procure hospitais, clínicas, médicos e especialistas
selecionando o país onde você deseja que a busca seja feita, com o recurso de
restringir a busca a regiões e cidades específicas. Os usuários também podem
fazer a busca por área médica (ex: medicina interna) ou por especialidades
médicas, por exemplo: Cirurgia Geral, Neurocirurgia, Traumatologia, etc.
Você não está restrito a usar os provedores médicos listados nesse diretório.
Medi24
Este serviço de aconselhamento médico, oferecido por uma equipe de médicos
experientes, oferece aconselhamento para uma ampla variedade de tópicos,
como pressão arterial, controle de peso, doenças contagiosas, primeiros socorros,
assistência odontológica, vacinas, oncologia, deficiência, fala, fertilidade,
pediatria, saúde mental e saúde em geral. Medi24 está disponível 24 horas por
dia, 7 dias por semana, em inglês, alemão, francês e italiano.

COMO SOLICITAR A COBERTURA MÉDICA

Preocupação com o
meio ambiente
Para obter dicas sobre as opções de seguro de saúde, receber
um orçamento ou solicitar a cobertura da Allianz Care,
simplesmente fale com seu corretor, que o aconselhará sobre
as melhores opções para atender às suas necessidades.
Se você deseja contratar um dos nossos planos de saúde
internacionais para pessoa física, o seu corretor fornecerá um
Formulário de Solicitação para ser preenchido. Você pode
incluir o seu cônjuge/parceiro(a) e/ou filhos no Formulário de
Solicitação.
Os Formulários de Solicitação preenchidos são enviados
diretamente para a nossa equipe de subscrição médica. Todas
as solicitações de cobertura para pessoa física estão sujeitas a
avaliação do histórico médico de todos os membros a serem
incluídos no contrato, ou seja, vamos avaliar o estado da sua
saúde (bem como a saúde dos seus dependentes, se aplicável),
conforme informado por você no Formulário de Solicitação.
Uma vez que este processo seja finalizado, entraremos em
contato para lhe informar sobre os termos de aceitação e
confirmaremos o prêmio aplicável ao seu contrato.
Assim que a sua solicitação for aceita, vamos proporcionar
cobertura a você (e seus dependentes).

Nós fornecemos versões
digitais da documentação
da apólice aos novos
membros - isto significa
que a documentação
é disponibilizada
imediatamente via e-mail
ou acessando sua conta
nos Serviços On-line ou
no aplicativo MyHealth.
A versão impressa está
disponível mediante
solicitação.

PERGUNTAS FREQUENTES
Quem é elegível para solicitação de cobertura?
Consideraremos apenas a solicitações de cobertura realizadas até o dia anterior ao 76°
aniversário do candidato à cobertura. Observe que os planos GlobalPass para Indivíduos
estão disponíveis somente para residentes do Caribe e da América Latina (com exceção do
Brasil).
Posso solicitar cobertura para meus familiares em minha filiação?

de cobertura. Se você se mudar para um país fora da sua área geográfica de cobertura,
a sua cobertura atual não será válida e, portanto, é muito importante que você entre
em contato conosco ou com seu corretor, o mais cedo possível. Observe que, em certos
países, a cobertura está sujeita à regulamentação local, principalmente para residentes
permanentes. É sua responsabilidade garantir que sua cobertura médica esteja de acordo
com as exigências legais. Nós recomendamos que você busque assessoria jurídica sobre o
assunto, já que nossa cobertura pode não ser válida em seu novo país de residência.
A cobertura fornecida pela Allianz Care não substitui o seguro-saúde obrigatório local.
O que acontece se eu estiver fora da minha área de cobertura e precisar de tratamento?

Sim. Seu cônjuge/parceiro(a) pode ser incluído(a) como seu dependente, assim como todas
as crianças com idade inferior a 18 anos ou com idade inferior a 24, quando se dedicam em
tempo integral à sua educação.

A sua apólice oferece cobertura para tratamentos de emergência fora da sua área de
cobertura. Isso significa que você estará coberto para emergências médicas que ocorram
durante viagens de negócios ou durante suas férias fora de sua área de cobertura.
Detalhes completos estão disponíveis no nosso Guia de Benefícios.

Meu plano irá cobrir todas as doenças preexistentes que já possuo antes do início de
minha cobertura?

A que hospitais posso ir?

Vamos considerar as doenças preexistentes de um candidato baseado em avaliação caso
a caso, durante nosso processo de avaliação dos dados médicos. Todos os candidatos
à cobertura deverão preencher um Formulário de Solicitação e responder às perguntas
da seção de “Declaração de saúde” de acordo com o seu antecedente médico e com o
antecedente médico de seus dependentes (se aplicável). Se você tiver dúvidas sobre a
materialidade ou relevância de um fato para a solicitação, este deve ser revelado mesmo
assim. Caso não tenha certeza se uma determinada informação é relevante, você ainda tem
a obrigação de nos informar.
O que é uma franquia e como ela é aplicada?
Franquia é a parte do custo médico que deve ser paga por você e que será deduzida da
soma reembolsável.
Em que moeda posso efetuar o pagamento de meus prêmios e quais são os métodos de
pagamento disponíveis?
O pagamento do prêmio deve ser feito em dólares americanos (USD) por transferência
bancária, cheque ou cartão de crédito. Você pode optar pelo pagamento anual,
semestral, trimestral ou mensal. Os pagamentos estão sujeitos aos seguintes encargos de
administração: 0% para pagamentos anuais, 4% para pagamentos semestrais, 6% para
pagamentos trimestrais e 8% para pagamentos mensais.
O que acontecerá quando eu retornar ao meu país de origem?
Você precisará entrar em contato conosco o mais rápido possível se você mudar o seu país
de residência, uma vez que pode afetar sua cobertura ou prêmio, mesmo se você estiver
se mudando para retornar ao seu país de origem ou para um país da sua área geográfica

Você pode encontrar provedores de serviços médicos através do Localizador de Hospitais,
Médicos e Profissionais de Saúde em nosso site: www.allianzworldwidecare.com/providers.
Para tratamentos nos EUA, nós estabelecemos uma parceria com a Olympus Managed
Healthcare(OMHC). A Olympus conta com uma rede exclusiva de estabelecimentos e
provedores médicos que oferecem o pagamento direto das despesas médicas. A lista
completa de provedores nesta rede está disponível em globalpass.omhc.com. Para mais
informações sobre as condições que se aplicam para tratamentos nos EUA, consulte o seu
Guia de Benefícios.
Observe que a Autorização para Tratamento é necessária para todos os tratamentos com
internação, assim como para alguns outros tratamentos, conforme indicado em sua Tabela
de Benefícios.
Posso cancelar a minha cobertura?
Você pode cancelar o contrato relativo a todas as pessoas seguradas, ou a apenas um
ou mais dependentes, por meio de uma notificação por escrito, no prazo de 30 dias do
recebimento de seus termos e condições, ou a partir da data de início/renovação da sua
apólice, prevalecendo a data mais tardia. Não podemos retrodatar o cancelamento da sua
filiação. Para cancelar sua cobertura ou a de um dependente, você deverá preencher um
formulário “Direito de mudar de ideia”, o qual será incluído no seu Pacote de Segurado,
e enviá-lo para nós.
Se você cancelar o seu contrato dentro desse prazo de 30 dias, você terá o direito a receber
o reembolso total do prêmio de todos os membros cancelados que tenha sigo pago para
o novo ano de vigência do seguro, contanto que nenhum pedido de reembolso tenha sido
solicitado.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM SEU CORRETOR:

Carimbo/código do consultor

Para obter mais informações sobre a Allianz Care, basta acessar:
www.allianz-care.com

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

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.

