FACILIDADE
NOS PEDIDOS
DE REEMBOLSO

PRECISA DE
TRATAMENTO?
Entendemos que procurar tratamento pode ser estressante. Siga o
procedimento abaixo e nós cuidaremos dos detalhes - enquanto você
se ocupa em melhorar.

Verifique o seu nível de cobertura
Primeiramente, verifique se o seu plano oferece cobertura para o tratamento que você precisa receber. Sua Tabela
de Benefícios confirmará o que está coberto. Entretanto, você pode entrar em contato com nossa Central de
Atendimento sempre que tiver dúvidas.
Certos tratamentos exigem pré-autorização
Sua Tabela de Benefícios mostrará quais tratamentos requerem pré-autorização (através de um Formulário de
Autorização para Tratamento). Estes são principalmente tratamentos hospitalares e de alto custo. O processo de
Autorização para Tratamento nos ajuda a avaliar cada caso, a organizar tudo com o hospital antes de sua chegada e a
facilitar o pagamento direto de sua conta hospitalar, quando possível.
Para mais informações sobre nosso processo de Pré-Autorização, consulte o Guia de Benefícios ou contate nossa Central de
Atendimento multilíngue. Observe que podemos declinar seu pedido de reembolso caso a Autorização para Tratamento não for
obtida.

COMO RECEBER TRATAMENTO HOSPITALAR
Caso você ou algum de seus dependentes precise ser hospitalizado, siga os passos a seguir. Dessa maneira, nossa Equipe Médica poderá avaliar sua cobertura e facilitar o processo de internação:

Baixe o Formulário de Autorização para Tratamento em nosso site:
www.allianzcare.com/members

Envie o formulário preenchido para nós pelo menos cinco dias úteis antes do início do tratamento: você
pode enviá-lo por e-mail, fax ou correio para o endereço indicado no formulário.

Contataremos o provedor médico diretamente para organizar o pagamento de suas faturas, quando
possível.

Assim que recebermos todas as informações que precisamos, nossa Equipe Médica revisará as informações fornecidas
e emitirá uma carta de Garantia de Pagamento, autorizando o tratamento ao provedor médico. Caso mais informações
sejam necessárias podemos entrar em contato com você, seu médico ou com o provedor de serviços médicos, o que
pode estender o processo.
Você receberá atualizações acerca de cada etapa do processo de pré-autorização (ou seja, quando um formulário for
recebido, quando forem necessárias informações adicionais ou quando uma Garantia de Pagamento for emitida).

No caso de uma emergência:
1. Receba o tratamento de emergência necessário e entre em
contato conosco caso precise de aconselhamento ou apoio.
2. Se você for hospitalizado, você, seu médico ou um de
seus dependentes deverá ligar para a nossa Central de
Atendimento (no prazo de 48 horas do ocorrido) e nos
informar sobre a internação. Neste momento registraremos
todos os dados necessários por telefone.

Tratamento agendado em menos de 72 horas?
Nos ligue, tomaremos todos os detalhes por
telefone.

TRATAMENTO AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO
Se seu tratamento não requer pré-autorização, você pode simplesmente pagar a fatura e solicitar o reembolso de suas
despesas conosco. Neste caso, basta seguir estes passos:

Receba o tratamento médico e pague ao provedor médico.

Obtenha uma fatura de seu provedor médico. Certifique-se que o recibo declare claramente:
a seu nome,
a data(s) do tratamento
a a condição médica tratada e tipo de tratamento
a a data de início dos sintomas
a a natureza do tratamento
a o valor total cobrado.

Solicite o reembolso dos custos elegíveis através do nosso aplicativo ou portal online MyHealth.
(www.allianzcare.com/en/myhealth.html).
Basta fornecer alguns detalhes importantes, fotografar a sua fatura médica e apertar o botão “enviar”.
Envie-nos o seu Pedido de Reembolso e toda a documentação de apoio, faturas e recibos.

Não esqueça: Você
deve enviar seus pedidos de
reembolso dentro do prazo limite
indicado em seu Guia de Benefícios,
disponível em
https://my.allianzcare.com/
myhealth/login.

A
principal causa de
atraso no processamento
dos pedidos de reembolso é
o fornecimento de informações
incompletas. Por favor, certifique-se de
que todos os detalhes relacionados
ao seu pedido estão incluídos no
pedido de reembolso ou em
sua fatura.

Processamento
rápido dos pedidos de
reembolso
Assim que recebermos todas
as informações necessárias,
poderemos processar e emitir
um reembolso dentro de 48
horas. Entretanto, só podemos
fazer isso se você nos informar
o seu diagnóstico, por isso,
certifique-se de incluí-lo na
sua solicitação. Caso contrário,
precisaremos pedir os detalhes a
você ou ao seu médico.
Quando seu pedido de
reembolso tiver sido processado,
você receberá uma confirmação
por e-mail ou pelo correio.

SERVIÇOS DIGITAIS MYHEALTH
Através de nossos Serviços Digitais MyHealth você terá acesso fácil e conveniente à sua cobertura, seja onde você estiver
ou qual dispositivo você usar.

Recursos disponíveis no aplicativo ou portal online MyHealth:

MINHA APÓLICE:
Acesso aos documentos
da apólice e à carteirinha
de segurado em qualquer
lugar.

MEUS PEDIDOS DE
REEMBOLSO:
Envie pedidos de reembolso
em três simples passos e
veja o histórico de seus
pedidos de reembolso.

MEUS CONTATOS:
Acesse nossa Central de
Atendimento 24 horas.

Para mais informações, visite http://www.allianzworldwidecare.com/myhealth.html

Funções adicionais no aplicativo
MyHealth:
Verificador de sintomas:
Para uma avaliação rápida e fácil de seus
sintomas.

Localizador de hospitais:
Localize os hospitais mais próximos usando a
tecnologia do GPS.

Assistente de farmácia:
Pesquise os nomes de medicamentos locais
equivalentes aos medicamentos de marca.

Tradutor de termos médicos:
Traduza os nomes de doenças comuns em 17
idiomas.

Contato de emergência:
Acesse números locais de emergência no mundo
todo.

Medi24:
Fale com um enfermeiro sobre uma variedade
de assuntos relacionados à saúde.
A maioria dos recursos está disponível off-line, mas você
deve estar on-line para enviar um pedido de reembolso e
usar alguns serviços de saúde.

Funções adicionais disponíveis quando
você acessar o MyHealth On-line em
qualquer dispositivo:
Atualize seus dados on-line (e-mail,
número de telefone, senha, endereço
(se for o mesmo país que o endereço
anterior), preferências de marketing, etc.)

Visualize o saldo disponível sob cada
benefício incluído em sua Tabela de
Benefícios.

Pague seu prêmio on-line e confira os
pagamentos recebidos.

Adicione ou altere dados de cartão de
crédito (se você for responsável pelo
pagamento de seu prêmio, ao invés de
sua empresa).

EVACUAÇÃO E REPATRIAÇÃO
Ao primeiro sinal de que você precisa de uma evacuação ou repatriação médica, por favor
ligue para a nossa Central de Atendimento 24 horas e nós cuidaremos disso. Dada a urgência,
recomendamos que você ligue se possível. No entanto, você também pode contatar-nos por
e-mail: Se enviar um e-mail, por favor escreva “Urgente - Evacuação/Repatriação’ no assunto da
mensagem.
Entre em contato conosco antes de falar com quaisquer provedores, mesmo se eles lhe contatarem
diretamente, para evitar custos excessivos ou atrasos desnecessários na evacuação. Caso os serviços
de evacuação/repatriação médica não sejam organizados por nós, nos reservaremos o direito de
declinar o reembolso dos custos.
+ 353 1 645 4040
medical.services@allianzworldwidecare.com
Consulte a sua Tabela de Benefícios para confirmar se Evacuações e/ou Repatriações estão cobertas em seu plano.

Fale conosco, será um prazer ajudá-lo!
Para obter mais informações, entre em contato conosco:
Central de Atendimento 24 horas para dúvidas e emergências
Telefone:
Inglês: 		
Alemão: 		
Francês:		
Espanhol: 		
Italiano: 		
Português:		

+ 353 1 630 1301
+ 353 1 630 1302
+ 353 1 630 1303
+ 353 1 630 1304
+ 353 1 630 1305
+ 353 1 645 4040

Ligações gratuitas: www.allianzcare.com/toll-free-numbers
Se você não puder acessar os números gratuitos de um telefone celular, ligue para um dos números da Central de Atendimento indicados acima.
As ligações para a Central de Atendimento serão gravadas e poderão ser monitoradas por razões regulamentares ou para fins de treinamento e qualidade.
Observe que apenas o titular da apólice (ou uma pessoa nomeada pelo mesmo) ou o administrador da conta corporativa podem fazer alterações na apólice.
Perguntas de segurança deverão ser respondidas para confirmar a sua identidade.

Fax:		

+ 353 1 630 1306

E-mail:		

client.services@allianzworldwidecare.com

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

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

Este documento é uma tradução em português do “Claims made easy”. 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 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.
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