PLANOS DE SAÚDE
INTERNACIONAL

para indivíduos e famílias

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.

Nós somos a Allianz
Estamos há mais de 50 anos no ramo de seguro-saúde
internacional. Somos o parceiro de saúde especializado
escolhido por expatriados que querem se sentir
bem-cuidados e valorizados.
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 86 milhões de
clientes em todo o mundo.

Seguro-saúde internacional ou seguro de viagem?
Qual deles eu preciso?

Vantagens em escolher nosso seguro

Você não tem certeza de qual seria mais adequado para o seu caso? Veja a explicação
abaixo para decidir se realmente precisa de seguro-saúde internacional.
O seguro-saúde internacional é destinado a pessoas que vão morar no exterior por um
longo período (sozinhas ou acompanhadas pela família) e que desejam cobertura para
qualquer necessidade médica. É diferente do seguro de viagem, já que fornece uma
cobertura mais abrangente e prolongada.

Seguro-saúde
internacional

Somos flexíveis

Somos confiáveis

•

Oportunidade de escolher entre níveis
diferentes de cobertura para ajustálas às suas necessidades reais e ao
seu orçamento. Além disso, pessoas
diferentes sob uma única apólice
podem escolher planos diferentes!

•

•

Descontos disponíveis para famílias
com dois ou mais filhos segurados.

Canais de atendimento 24 horas
por dia, 7 dias por semana: estamos
sempre com você, dia e noite, por meio
de uma série de serviços de suporte,
como a Central de Atendimento
multilíngue, o Programa de Assistência
a Expatriados, os Serviços de
Segurança em Viagens e mais.

•

Fidelidade recompensada: novos
benefícios (ex.: avaliação física) se
tornam disponíveis após a primeira
renovação da apólice.

•

Uma rede médica de mais de 900.000
provedores médicos no mundo todo:
não importa onde você esteja, nós
podemos ajudar.

Seguro de viagem
Duração

De longa duração: o segurado
ficará no exterior por alguns
meses ou anos.

De curta duração: o segurado
ficará no exterior por alguns dias
ou semanas.
Para quem

Expatriados que moram no
exterior ou viajam por períodos
longos (ex.: por meses) devido a
trabalho ou estilo de vida.

Pessoas de férias ou em viagens
curtas.

Somos digitais

Somos pró-família

•

Os serviços digitais MyHealth
podem ser usados para gerenciar
sua cobertura e acessar serviços a
qualquer hora, em qualquer lugar.

•

•

Acesso ao HealthSteps, nosso
aplicativo de fitness digital, para
incentivar um estilo de vida saudável.

Uma série de benefícios voltados
para a família (ex.: curso de primeirossocorros para pais, exames pediátricos
de rotina, exames de audição para
crianças, vacinações e mais).

•

Cobertura de maternidade
melhorada.

Cobertura
Tratamento médico de rotina,
planejado ou não planejado
(hospitalar ou ambulatorial),
por exemplo, tratamento
odontológico, exames de rotina
etc.

Perda de bagagem ou
documentos de viagem,
cancelamento de viagem,
atraso na partida, tratamento
médico de emergência.

Foco
A vida nova no exterior.

Reembolso do custo de um aplicativo
de saúde da sua escolha.

Seguro-saúde internacional – nós sabemos o que é importante para você
A viagem.

Prêmio
Por ano – renovações anuais.

•

Por viagem – um único evento.

A mudança para o exterior pode ser uma aventura, mas é difícil deixar
a família para trás. A Allianz Care está aqui para apoiar você.
Nossos planos de saúde internacionais foram criados especificamente
para atender às suas necessidades. Você sempre poderá contar
com cobertura, desde visitas de rotina ao médico a tratamentos
mais específicos.

Quem são nossos clientes?

Jovem estudante de malas prontas
para uma universidade no exterior

•

Acesso digital à sua cobertura e serviços
(incluindo a facilidade de enviar pedidos
de reembolso através do aplicativo ou
portal para membros), ao usar nossos
serviços digitais inovadores MyHealth.

•

Central de Atendimento multilíngue
disponível 24 horas por dia, 7 dias por
semana, aberta dia e noite para ajudá-lo
a resolver dúvidas simples sobre a sua
cobertura, ou em emergências médicas.

•

Acesso ao Programa de Assistência ao
Expatriado (PAE) 24 horas por dia, 7 dias
por semana, que oferece suporte para
uma série de desafios, como transição
cultural, equilíbrio entre trabalho e
estudo etc.

•

Medi24, um serviço disponível 24 horas
por dia, 7 dias por semana em quatro
idiomas diferentes que lhe permite falar
com um enfermeiro a qualquer hora,
se tiver uma dúvida médica.

Nossos planos são abrangentes e flexíveis para atender a quase todos os tipos de
clientes e situações. Veja alguns exemplos de clientes que podemos ajudar:

Executivo solteiro de mudança para
o exterior a trabalho

Preciso de seguro-saúde
internacional, já que estou de
mudança para o exterior e planejo viajar de
volta para casa com frequência para ver minha família.
Sou um executivo ocupado e não tenho tempo para
papelada: preciso de uma apólice fácil de gerenciar.
Também quero uma boa relação custo-benefício.

O que oferecemos:
•

•

•

•

•

Quero uma cobertura que
caiba no meu bolso caso eu precise
de cuidados médicos no exterior. Também
quero que meus pais fiquem tranquilos,
sabendo que estou protegido lá fora.

A opção de selecionar uma área
geográfica de cobertura para
incluir as regiões onde você vai
morar e viajar (sujeito a termos e
condições).
Soluções modulares abrangentes,
para que você possa escolher
a cobertura que precisa — por
exemplo, apenas benefícios
hospitalares, ou a oportunidade
de adicionar um plano
ambulatorial, odontológico ou
de repatriação, de acordo com as
suas necessidades.
A liberdade de escolher
provedores a partir de uma rede
global de provedores médicos
(o que chega em boa hora se
você não conhecer nenhum
prestador no novo país), ou usar
seu provedor favorito no novo
país, em seu país de origem ou em
qualquer lugar.
Benefícios de fidelidade (os
novos benefícios são ativados na
sua apólice a partir da primeira
renovação).
Os serviços digitais MyHealth
(para computadores ou no
aplicativo para dispositivos
móveis), com funções inovadoras
como fazer pedidos de reembolso
e administrar a apólice on-line,
entre outras.

O que oferecemos:
•

Uma série de opções para criar uma
cobertura abrangente e que cabe no
seu orçamento. Você pode selecionar a
área geográfica de cobertura e o nível
de cobertura de que precisa, e adicionar
uma franquia para reduzir ainda mais o
valor do prêmio.

Família estabelecida de mudança
para o exterior devido ao trabalho
de um dos pais

Preciso de cobertura de saúde
para a minha família, tanto em
nosso novo país de residência como quando
viajamos de volta para casa. Nunca moramos
nesse país e não sabemos nada sobre o
sistema de saúde de lá.

primeiros-socorros para os pais, entre
outros.
•

Descontos familiares se você assegurar
dois ou mais filhos.

•

A oportunidade de personalizar a
cobertura de cada membro da família
(por exemplo, você pode optar por um
nível menor de cobertura que os dos
filhos, de acordo com suas necessidades).

•

A liberdade de escolher provedores a
partir de uma rede global de provedores
médicos (o que chega em boa hora se
você não conhecer nenhum prestador no
novo país), ou usar seu provedor favorito
no novo país, em seu país de origem ou
em qualquer lugar.

•

Canais de suporte 24 horas por dia,
7 dias por semana — Central de
Assistência multilíngue, Programa de
Assistência ao Expatriado, Serviços de
Segurança em Viagens, Medi24.

O que oferecemos:
•

Uma variedade de benefícios específicos
para famílias, como exames pediátricos
de rotina, cuidados de enfermagem
domiciliar para crianças, exames de
audição para crianças e cursos de

Um jovem casal de mudança para o
exterior a trabalho, e que planeja ter
um bebê

Precisamos de um plano de
saúde abrangente para cobrir nossas
necessidades médicas do dia a dia, e que
ofereça suporte se tivermos o bebê no novo país de
destino. Para nós, levar uma vida saudável é um assunto
sério, então gostaríamos que o plano também fosse
voltado para o nosso bem-estar.

•

A oportunidade de incluir cobertura para
tratamento contra a infertilidade.

•

Uma grande variedade de benefícios
de maternidade, como consultas sobre
amamentação, aulas de ioga durante a
gravidez, aulas pós-natal e mais.

•

•

O que oferecemos:
•

A opção de adquirir cobertura
apenas para o parto (se você tiver
acesso a cuidado pré-natal parcial ou
inteiramente gratuito em seu país de
destino), ou um pacote de maternidade
completo, incluindo cuidados pré- e
pós-natais.
A funcionalidade de adicionar um bebê
à sua apólice sem a necessidade de
avaliação médica desde o nascimento
(sujeito a termos e condições).

Nós precisamos de um plano de
saúde internacional que nos dê
tranquilidade caso precisemos de cuidados
médicos no exterior. Vamos precisar de cobertura
para coisas corriqueiras, mas nosso foco principal
é nos acontecimentos mais graves, que requeiram
hospitalização.

O que oferecemos:
•

A opção de se inscrever até o dia
anterior ao seu 76o aniversário.

•

Uma cobertura hospitalar
generosa, incluindo recursos como
acomodação no hospital, cirurgia,
transplante de órgãos etc.

•

Uma variedade de benefícios para
cobrir cuidados médicos no dia
a dia, incluindo visitas ao clínico
geral, medicamentos prescritos,
honorários de especialistas,
exames oftalmológicos e óculos
prescritos etc.

•

A liberdade de escolher
provedores a partir de uma rede
global de provedores médicos
(o que chega em boa hora se
você não conhecer nenhum
prestador no novo país), ou usar
seu provedor favorito no novo
país, em seu país de origem ou em
qualquer lugar.

•

Um Plano de Repatriação
abrangente que cobre os custos
de um acompanhante para a
pessoa repatriada.

Uma série de benefícios preventivos e
de bem-estar - acesso ao HealthSteps,
nosso aplicativo de fitness digital, para
encorajar um estilo de vida saudável.

Mulher de mudança para o exterior com
o filho para morar com o marido, que já
foi realocado a trabalho

•

Preciso de um plano de
saúde internacional abrangente
que ofereça cobertura para mim e meu
filho, sem a obrigação de incluir meu marido
na apólice, já que ele já conta com a cobertura
do seguro-saúde oferecido pela empresa.

•

Uma grande variedade de benefícios
de maternidade, como consultas com
especialista em amamentação, aulas de
ioga durante a gravidez, aulas pós-natal
e mais.

•

A opção de adquirir cobertura
apenas para o parto (se você tiver
acesso a cuidado pré-natal parcial ou
inteiramente gratuito em seu país de
destino), ou um pacote de maternidade
completo, incluindo cuidados pré- e
pós-natais.

•

Descontos familiares se você incluir dois
ou mais filhos em sua cobertura.

O que oferecemos:
•

Casal maduro planejando a
aposentadoria em um país mais
quente no exterior

Nenhuma obrigação de o pai e a mãe
constarem na apólice juntos. Então, você
não precisa assegurar seu marido se ele
não precisa de um plano.

Uma variedade de benefícios específicos
para famílias, como exames pediátricos
de rotina, cuidados de enfermagem
para crianças em domicílio, exames
de audição para crianças e curso de
primeiros-socorros para os pais, entre
outros.

Como podemos ajudar
A história real de uma das nossas seguradas mais novas: bebê Sofia

A Sofia está alcançando todos os marcos de desenvolvimento para uma criança da idade
dela. Ela é uma pequena lutadora e passou por muita coisa em seus dois anos. Acreditamos
que ela retira suas forças dos pais, como Melanie diz: “Antes de tê-los, não tínhamos certeza
se ainda estávamos prontos para ser pais, mas quando Sofia e Elena nasceram, tivemos
que dar o exemplo e ser fortes por elas “.

Os pais de Sofia, Andrea e Melanie, moram em Cingapura por razões profissionais nos
últimos 7 anos. Andrea é nativo da Itália e Melanie é francesa-coreana.
Em 2017, Melanie ficou grávida de gêmeos e deu à luz duas lindas meninas (Sofia e Elena).
Elena estava com uma saúde muito boa, mas infelizmente não era o mesmo para a bebê
Sofia: após alguns exames, os médicos identificaram que algo não estava certo com seus
níveis de oxigênio. Ela foi imediatamente internada na unidade de terapia intensiva, foi
submetida a alguns exames e finalmente diagnosticada com uma condição médica muito
rara: sua válvula pulmonar estava ausente e ela também tinha um buraco no coração.
A situação de Sofia era tão grave que seus pais não
tinham certeza se ela iria sobreviver. Foi muito difícil
para eles ver o bebê conectado a todos aqueles tubos e
não poder segurá-la. Mas pelo menos o casal se sentiu
aliviado por ter a cobertura e apoio da Allianz Care:
“A última coisa que você deseja fazer nesta situação é se
preocupar com os custos do tratamento. Sentimos muito
apoio da Allianz Care neste momento difícil”.
O caso médico foi supervisionado pela Dra. Sadhana,
uma das médicas da equipe médica da Allianz Care.
“A Dra. Sadhana nos acompanhou regularmente para
verificar como a Sofia estava, o que foi muito bom e
mostrou sua abordagem humana”.
A Sofia teve três cirurgias no total. A cirurgia principal
aconteceu quando ela pesava 8 kg, grande o suficiente
para ser submetida a uma cirurgia de coração aberto que
levou seis horas. A cirurgia foi bem sucedida e Sofia se
recuperou muito bem. Os gêmeos têm quase dois anos e
agora começaram a pré-escola.

Desejamos a Sofia
Elena, Melanie e Andrea
tudo de bom para o
seu futuro.

Como criar o seu plano
Sabemos que se tornar um expatriado é uma jornada e tanto: o seguro-saúde
internacional é apenas um dos itens de uma lista extensa de tarefas. Nosso objetivo é
simplificar ao máximo a vida dos clientes na hora de escolher e adquirir um plano.
Oferecemos planos modulares: você pode adaptar seu seguro para atender às suas
necessidades e orçamento, escolher a localização da cobertura, o que ela inclui e, caso
inclua o cônjuge e/ou filhos na apólice, quem terá direito a quais benefícios.
Converse com seu corretor para que ele possa ajudá-lo a escolher o nível adequado de
cobertura para a sua situação. Para lhe ajudar a tomar o primeiro passo, destacamos três
etapas simples.

1° Passo - Selecione seu Plano Principal
Essa será sua cobertura básica, que protege você em casos mais sérios; por exemplo,
que requeiram internação. Nossos Planos Principais cobrem 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.
Oferecemos três Planos Principais diferentes para você escolher, e cada um fornece um nível
distinto de cobertura. Se quiser, você pode escolher um Plano Principal diferente para cada
pessoa sob a sua apólice:

Care

Care Plus

Care Pro

Consulte nossa Tabela de Benefícios para obter mais detalhes.
Franquias opcionais do Plano Principal
Nesta etapa, caso deseje reduzir o custo do seu Plano Principal, você também pode
selecionar uma franquia do Plano Principal e aplicaremos um desconto ao seu prêmio.

2º Passo - Selecione seus planos adicionais*
Essa etapa permite personalizar a sua cobertura ao adicionar benefícios adicionais que
você pode precisar. Você pode escolher planos adicionais diferentes para cada pessoa sob
a sua apólice, assim como o nível de cobertura para cada um*.

Planos Odontológicos

Garanta a proteção do seu sorriso. Nossos planos Odontológicos cobrem itens como
cuidado odontológico, tratamento ortodôntico e próteses. Oferecemos dois níveis de
cobertura:

Planos de Maternidade
Smile
Você está planejando ter um bebê? Então pode precisar de um desses planos. Nossos
Planos de Maternidade cobrem o parto, quaisquer complicações no parto (ex.: cesárea)
e cuidados de recém-nascidos. Oferecemos dois níveis de cobertura:
Bloom

Bloom Plus

Se você quer uma cobertura de maternidade mais abrangente (por exemplo, se quiser
cobertura também para a gravidez, em vez de apenas para o parto), pode selecionar
nosso Plano Ambulatorial Active Family, o qual inclui benefícios pré- e pós-natais.
O plano também inclui benefícios de maternidade de valor agregado, como aulas de
ioga durante a gravidez, consulta com especialista em amamentação e mais.

Smile Plus

Plano de Repatriação

Esse plano oferece cobertura caso você precise ser repatriado para o seu país de
origem, se o tratamento médico que você necessita não está disponível localmente.
Oferecemos um nível abrangente de cobertura para repatriação.

3° Passo - Selecione a sua área de cobertura
Oferecemos três áreas geográficas de cobertura, para que você escolha a mais adequada
para a sua situação:

Planos Ambulatoriais

Eles oferecem cobertura para seus custos médicos rotineiros, como visitas ao médico
e medicamentos prescritos. Oferecemos três níveis de cobertura, além de um especial
dedicado às famílias:
Mundial
Active

Active Plus

Active Pro

Mundial, exceto EUA

Somente África

Active Family

Franquias opcionais para o Plano Ambulatorial
Caso não tenha selecionado uma franquia para o seu Plano Principal no 1° Passo,
você pode escolher uma franquia para o Plano Ambulatorial, reduzindo assim o valor
do prêmio do Plano Ambulatorial. Vale ressaltar que apenas uma franquia do Plano
Principal ou do Plano Ambulatorial pode ser selecionada.

* Determinados planos podem ser selecionados apenas se um outro plano específico também for selecionado.
Peça uma cópia da nossa Tabela de Benefícios ao seu corretor para mais detalhes.

Cobertura para doenças preexistentes e quadros
crônicos

E se uma doença preexistente no seu histórico médico ou da sua família influenciar a
aprovação da sua cobertura? Não se preocupe. 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 plano selecionado. 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

Enxaqueca

Hipertensão

Doenças tropicais contagiosas

Mais de 90%
das solicitações de
cobertura preenchidas
passam pela
nossa subscrição
médica em até
48 horas

Como acessar a cobertura

Pagamento direto aos provedores de serviços médicos
para tratamentos hospitalares

Sabemos que você estará ocupado se adaptando ao novo país, então tentamos manter
a administração da apólice o mais simples possível. Quando o assunto é acesso a
tratamento médico, temos um processo muito prático para que você se concentre apenas
em se sentir melhor.

Temos acordos de pagamento direto com provedores
médicos da nossa rede médica global. Este acordo permite
que você receba tratamento sem que tenha que efetuar
qualquer pagamento, já que este será feito diretamente
por nós ao provedor de serviços médicos.
Para ter acesso ao pagamento direto para todos
os tratamentos hospitalares e alguns tratamentos
ambulatoriais, você/seu prestador de serviços médicos
terá que nos enviar um Formulário de Autorização para
Tratamento preenchido antes que o tratamento seja
iniciado. 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.*

Processamento
de pedidos de
reembolso em
48 horas
Reembolso para tratamento odontológico e
ambulatorial
Para tratamentos ambulatoriais (como consultas médicas
ou tratamentos odontológicos), você deverá efetuar o
pagamento e então solicitar o reembolso das despesas
elegíveis à Allianz Care.*
Você pode pedir o reembolso das despesas elegíveis por
meio dos serviços digitais MyHealth (no aplicativo para
dispositivos móveis ou no portal on-line): basta preencher
os principais dados do pedido de reembolso, anexar uma
foto das suas faturas e clicar em “Enviar”.

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.

* Veja informações
detalhadas e termos e
condições relacionados
à Autorização para
Tratamento e ao processo
de pedidos de reembolso
no nosso Guia de
Benefícios.

Nossos serviços digitais

HealthSteps

Investimos em processos digitais para deixar tudo mais fácil e rápido para você.

HealthSteps é o nosso aplicativo de saúde e bem-estar, criado para incentivar e
oferecer suporte à uma vida mais saudável e em forma.
Nosso aplicativo permite aos membros:

Serviços digitais MyHealth
O MyHealth é a nossa plataforma digital e está disponível em duas versões:
um aplicativo para dispositivos móveis e um portal on-line. O MyHealth foi criado
para fornecer acesso fácil e conveniente à sua cobertura, seja onde você estiver
ou qual dispositivo você usar.
Com sua conta pessoal do MyHealth, é possível:
-

Enviar pedidos de reembolso em três etapas simples;
Verificar o histórico de pedidos de reembolso;
Encontrar um hospital próximo;
Fazer o download de documentos da apólice;
E mais.

Recursos adicionais estão disponíveis no aplicativo para dispositivos móveis,
como:
-

Acesso a números de emergência locais;
Avaliação rápida de sintomas;
Tradução de termos médicos em vários idiomas;
E mais.

- Estabelecer um objetivo personalizado de boa forma;
- Selecionar um plano de ação (por exemplo, número de passos, dormir melhor,
melhor postura etc);
- Rastrear e monitorar atividades diárias (por exemplo, número de passos,
queima de calorias etc).
Health Matters
Na Allianz Care, acreditamos que o cuidado vem antes da cura. Estamos aqui
para apoiar nossos clientes com a Health Matters, uma newsletter mensal que
traz dicas sobre uma variedade de assuntos relacionados à saúde e bem-estar.
Localizador de prestadores de serviços médicos
Nosso diretório de Provedores Médicos está disponível no nosso site:
www.allianzcare.com/members. 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, como
Medicina Interna, como também por especialidades médicas, como Cirurgia
Geral, Neurocirurgia, Traumatologia, etc. Você não está restrito a usar os
provedores médicos listados nesse diretório.

Reembolso de
um aplicativo de
saúde digital
Reembolsamos o custo de um
aplicativo de saúde da sua
escolha! Esse benefício está
incluso em todos os nossos
Planos Principais.

E não se esqueça: estamos sempre à disposição
Sabemos que emergências ou até preocupações menores nem sempre chegam em
um horário conveniente. Por isso, oferecemos uma variedade de serviços de suporte
disponíveis 24 horas por dia, todos os dias. Seja qual for sua dúvida (ou o horário),
estamos aqui para ajudar. Esses serviços estão inclusos em todas as nossas apólices.

Central de Atendimento da Allianz Care
Nossa Central de Atendimento multilíngue está disponível 24 horas, dia e noite,
para responder a quaisquer dúvidas sobre a sua apólice ou se você precisar de
assistência em caso de emergência.
Serviço 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. Para acessar esse serviço, basta entrar em contato com a
nossa Central de Atendimento.
Medi24
Você tem acesso ao Medi24, um serviço disponível em quatro idiomas e que
oferece acesso por telefone 24 horas por dia, todos os dias, para aconselhamento
médico. Você pode falar com um enfermeiro sobre uma variedade de assuntos
relacionados à saúde.
Serviços de Segurança em Viagens
Também oferecemos Serviços de Segurança em Viagens 24 horas por dia, todos
os dias, para responder a quaisquer perguntas relacionadas à segurança em
viagens (como, por exemplo, falar com um especialista em segurança sobre seu
destino de viagem). Esse serviço é oferecido por meio da WorldAware Ltd.
Programa de Assistência a Expatriados
Serviço de suporte multilíngue confidencial e profissional, disponível 24 horas por
dia, todos os dias, para atender a uma série de desafios do dia a dia, como:
-

Equilíbrio entre vida pessoal e profissional;
Criação dos filhos;
Transição cultural;
Gerenciamento de estresse;
Desafios em relacionamentos;
Suporte legal e financeiro, como conselhos ao comprar um casa nova, por
exemplo.

Disponível por telefone, vídeo, email ou chat online pela Morneau Shepell.

Como solicitar a cobertura médica
Para obter dicas sobre as opções de seguro-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 adquirir um dos nossos planos de saúde internacionais, o seu
corretor fornecerá um Formulário de Solicitação para ser preenchido, ou o
preencherá para você on-line com a nossa ferramenta Cote e Compre. 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 estão
sujeitas à subscrição: vamos avaliar o estado da sua saúde (bem como a saúde
dos seus dependentes, se aplicável), conforme informado por você no Formulário
de Solicitação. Então, entraremos em contato para informá-lo sobre a nossa
decisão. Se a sua solicitação for aceita, enviaremos os termos do contrato e
confirmaremos o prêmio aplicável.
Assim que a sua solicitação for aceita e o pagamento do prêmio, realizado,
vamos proporcionar cobertura a você (e seus dependentes).

Preocupação com o
meio ambiente
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 digitais MyHealth.

Perguntas Frequentes
P. Quem é elegível para solicitação de cobertura?
R. Consideraremos apenas as solicitações de cobertura realizadas até o dia anterior ao
76° aniversário do candidato à cobertura.
P. Posso solicitar cobertura para meus familiares em minha apólice?
R. Sim. Seu cônjuge/parceiro(a) pode ser incluído(a) como seu dependente, assim como
todos os filhos com idade inferior a 18 anos ou com idade inferior a 24, quando se
dedicam em tempo integral à educação.
P. Meu plano irá cobrir todas as doenças que eu já tinha antes do início de minha
cobertura?
R. Vamos considerar as doenças preexistentes de um candidato baseados em avaliação
caso a caso, durante nosso processo de subscrição médica. 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 histórico médico e 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.
P. O que é uma franquia e como ela é aplicada
R. Franquia é a parte do custo médico que deve ser paga por você e que será deduzida da
soma reembolsável.
P. O que acontecerá quando eu retornar ao meu país de origem?
R. É importante que sejamos avisados o mais rapidamente possível caso mude seu país de
residência. A mudança poderá impactar sua cobertura ou o valor de seu prêmio, mesmo
se você estiver se mudando para o seu país de origem ou para um país da sua área
geográfica 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. Nossa cobertura não substitui o seguro-saúde obrigatório local.

P. O que acontece se eu estiver fora da minha área de cobertura e precisar de
tratamento?
R. 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.
P. A que hospitais posso ir?
R. Você pode encontrar provedores de serviços médicos através do Localizador de
Hospitais, Médicos e Profissionais de Saúde em nosso site: www.allianzcare.com/
members. Observe que você não está restrito a usar os provedores médicos desse
diretório e que nem sempre temos acordos de pagamento direto com os provedores
listados. 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. Tentaremos, sempre que possível, providenciar o pagamento
direto de suas despesas hospitalares ao seu prestador de serviços médicos.
P. Posso cancelar a minha cobertura?
R. Você pode cancelar o contrato relativo a todas as pessoas seguradas, ou a apenas um
ou mais dependentes, no prazo de 30 dias do recebimento dos 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”, incluído no seu Pacote de Segurado, e enviá-lo para nós.
Se você cancelar o seu contrato dentro desse prazo de 30 dias, terá o direito a receber o
reembolso total do prêmio de todos os membros cancelados, 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 ou
diretamente conosco: +353 1 514 8480
Carimbo/código do corretor

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