
Conheça os Johnsons

Resolvemos  
todas as questões  

de visto?

Como será 
minha nova 

escola?

Precisamos 
procurar uma 

casa nova 
adequada

Terei que 
fazer novas 
amizades

UMA NOVA VIDA NO EXTERIOR 
COM SUA FAMÍLIA?

Prestes a embarcar em uma nova vida no exterior devido  
à recolocação do Sr. Johnson, eles estão empolgados e 
ansiosos com a nova aventura da família.

…mas se há algo com o que eles não precisam se preocupar, 
é com a saúde. Para encarar os altos e baixos de saúde da 
família, eles estão protegidos pela cobertura global da 
Allianz Care.



SEGURO DE SAÚDE 
INTERNACIONAL  
– sabemos o que é 
importante para você

Mudar-se para o exterior com a família pode ser uma aventura,  

mas deixar o que é familiar para trás pode ser difícil. A Allianz Care 

está aqui para lhe apoiar – nossos planos de saúde internacionais 

foram criados especificamente para atender as suas necessidades  

e da sua família. De consultas médicas cotidianas a tratamentos  

mais específicos, nós fornecemos cobertura. 



Crie seu próprio nível de cobertura…
…que atenda suas necessidades e seu orçamento

Desconto familiar

Oferecemos um desconto no 
prêmio das crianças, por cada 

criança incluída na apólice, 
para todas as famílias com duas 

ou mais crianças seguradas.

A oferta também está disponível 
para famílias com apenas um 

dos pais (pai ou mãe)!

- Escolha o nível de cobertura que se encaixa  
às suas necessidades entre a nossa gama de 
opções.

- Ajuste ainda mais sua cobertura selecionando a 
área geográfica onde sua família irá viver e viajar

- Escolha qualquer franquia entre as opções 
disponíveis.



Adote sua nova vida no exterior…
...com um estilo de vida familiar saudável

Benef ícios de 
lealdade

Gostamos de recompensar 
nossos clientes que renovam  
o contrato oferecendo mais 

benefícios no plano de 
renovação. Com a sua 

primeira renovação, você terá 
cobertura para outras 

despesas, como por exemplo: 
avaliação de forma física.

- Escolha uma cobertura com benefícios familiares específicos com nosso plano 
ambulatorial “Active Family”. Ele cobre despesas adicionais como um curso de 
primeiros-socorros para os pais, exames pediátricos de rotina, honorários de 
nutricionista, testes pediátricos de audição, vacinação e mais.

- Baixe o HealthSteps, nosso aplicativo de fitness digital, criado para encorajá-lo  
e apoiá-lo em uma vida mais ativa e saudável.

- Receba dicas úteis pela Health Matters, nossa newsletter dedicada à prevenção 
e ao bem-estar.



Sinta-se protegido…
…sabendo que a Allianz Care está sempre aqui, sempre aberta,  
para cuidar de você e da sua família.

Programas de  
assistência ao expatriado

Suporte profissional e confidencial multilíngue 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana 
para lidar com uma série de desafios da vida, 

por exemplo:

Criação de filhos

Transição cultural

Desafios no trabalho

Apoio jurídico e financeiro, como por exemplo, 
conselhos sobre como comprar uma casa

Disponível por telefone, vídeo, e-mail ou  
chat on-line. Inclusos em todos os planos  

de saúde internacional da nossa  
linha para famílias.

- Nossa Central de Atendimento multilíngue 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, está sempre disponível, dia e 
noite, para responder a qualquer consulta 
sobre sua apólice ou se precisar de 
assistência em caso de emergência.

- Sua família tem acesso ao Medi24,  
um serviço disponível em quatro idiomas, 
que fornece acesso telefônico a 
aconselhamento médico 24 horas por  
dia, 7 dias por semana.

- Também oferecemos serviços de 
Segurança em Viagens, disponíveis 24 
horas por dia, 7 dias por semana, 
cuidando de todas as consultas de 
segurança em viagens (ou seja, falar  
com um especialista em segurança  
sobre seu destino) 



Esqueça a papelada…
…e desfrute do acesso fácil à sua cobertura e aos serviços, através do 
MyHealth  

Cartão de  
seguro digital

Muitos cartões de plástico na 
sua carteira? Não se preocupe, 

não vamos acrescentar mais 
um. Cada familiar receberá 

uma carteirinha de segurado 
pessoal em formato digital, 

que pode ser acessada a 
qualquer momento (mesmo 

off-line) no MyHealth, sempre 
que precisar mostrar para seu 

provedor médico.

- Como sua família estará ocupada se instalando no novo país, tentamos minimizar  
a administração de sua cobertura. Assim você pode relaxar e se concentrar em  
adotar sua nova vida!

- O MyHealth foi desenvolvido para lhe dar acesso fácil e prático à sua cobertura  
e aos seus serviços, não importa onde você estiver (disponível como aplicativo para 
dispositivos móveis e em versão desktop)

- Através do MyHealth você pode, por exemplo, enviar seus pedidos de reembolso  
em três passos simples, visualizar seu histórico de pedidos, acessar os números locais 
de emergência, achar um hospital próximo, fazer uma rápida avaliação de sintomas, 
baixar os documentos da apólice e mais.



O seguro de saúde não se resume a cobrir 
os custos de saúde da sua família. Vamos 
além para garantir que você e a sua 
família desfrutem de um estilo de vida 
saudável, pois acreditamos em cuidar  
em vez de curar.

Somos a Allianz: já estamos no 
setor de seguro internacional de saúde há 
mais de 50 anos. Somos o parceiro de 
saúde especializado escolhido por 
expatriados que querem se sentir 
valorizados e protegidos.



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.

FALE CONOSCO, ADORAMOS AJUDAR!

Se desejar discutir as opções de cobertura disponíveis para você e sua família, 
não hesite em nos contatar!

+353 1 514 8480 

individual.sales@allianzworldwidecare.com  

www.allianzcare.com
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