
O serviço de Segunda Opinião Médica será fornecido por um provedor terceirizado da Allianz Care (Teladoc) com base no histórico médico e diagnóstico prévio 
fornecido pelos médicos responsáveis pelo tratamento do paciente e relatado pelo segurado/ requerente.  Sem as informações médicas necessárias e o primeiro 
diagnóstico, não é possível obter uma Segunda Opinião Médica.  Você será orientado durante o processo de Segunda Opinião Médica por pessoal experiente 
da Allianz Care / Teladoc.  Quando o segurado atender às condições para receber uma Segunda Opinião Médica, será fornecido um relatório de Segunda 
Opinião Médica, o qual deverá ser revisado junto com o médico responsável pelo tratamento para orientação sobre os próximos passos apropriados.  O relatório 
tem como objetivo fornecer informações complementares às informações que você já recebeu do seu médico. As informações contidas no relatório de Segunda 
Opinião Médica não serão usadas para substituir as recomendações do seu próprio médico. Você deve discutir sobre as informações contidas no relatório com 
seus próprios médicos, que são responsáveis pelo seu tratamento.

Responda às questões abaixo, leia o Formulário de Consentimento e os Limites do Serviço. Se você estiver de acordo com as condições descritas neste 
documento assine o Formulário de Consentimento. As respostas a essas perguntas nos permitirão avaliar sua solicitação de uma Segunda Opinião Médica.  

Certifique-se também de anexar um relatório médico recente (emitido nos últimos 6 meses).    

Nome

Número da apólice 

Número de telefone

A razão pela qual você procura por uma Segunda Opinião Médica 

Em que idioma você deseja ser contatado

Qual seria o melhor horário para contatá-lo

Formulário de Consentimento

A sua privacidade e a privacidade de seus familiares é de total importância para nós. De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), 
precisamos do seu consentimento para coletar e processar seus dados de saúde e outros dados. Se você concordar, seus dados serão processados para as 
seguintes razões e atividades.

A tabela abaixo precisa ser preenchida apenas pelos membros sob esta apólice que ainda não forneceram seu consentimento.  Seu consentimento e o de seus 
dependentes será válido por toda a duração de sua apólice, a menos que você ou seus dependentes decidam alterá-lo ou revogá-lo a qualquer momento. 

Um dos pais ou um guardião legal deve fornecer o consentimento para quaisquer dependentes menores de 18 anos.

Eu concordo com o seguinte:

1. Permissão para coletar, armazenar e usar dados sobre a minha saúde: A seguradora pode coletar, armazenar e utilizar dados sobre a minha saúde com o 
objetivo de administrar a apólice, como por exemplo para me fornecer uma cotação de cobertura de seguro, subscrever os riscos relacionados ou processar 
um pedido de reembolso. A seguradora pode armazenar dados sobre a minha saúde de acordo com as leis do Código do Consumidor aplicáveis à minha 
apólice de seguro-saúde ou com qualquer outra lei aplicável que requeira a retenção de dados.

2. Permissão para obter meus dados de terceiros. A seguradora pode obter meus dados de saúde e outros dados de médicos, equipe de enfermagem e 
hospitalar, outras instituições médicas, clínicas geriátricas, fundos de seguro de saúde estaduais, meu patrocinador do plano, associações profissionais 
e autoridades públicas para me fornecer cobertura de seguro, subscrever os riscos a serem segurados ou processar quaisquer pedidos de reembolso. 
Concordo com a liberação de todos os indivíduos dessas instituições e da seguradora de suas respectivas obrigações de confidencialidade em relação aos 
dados sobre a minha saúde ou outros dados que devam ser compartilhados e usados para as finalidades acima mencionadas.

3. Compartilhar meus dados fora do âmbito da seguradora: A seguradora pode compartilhar meus dados de saúde e outros dados com as instituições 
definidas abaixo para que eles os usem na mesma medida e para os mesmos fins que a seguradora. Entendo que a seguradora possui acordos contratuais 
com essas instituições que protegem meus dados. Concordo com a liberação de todos os indivíduos dessas instituições e da seguradora de suas respectivas 
obrigações de confidencialidade em relação aos dados sobre a minha saúde ou outros dados que devam ser compartilhados e usados para as finalidades 
abaixo mencionadas:

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA OPINIÃO 
MÉDICA/ FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO
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Assinatura

Nome completo em letra de forma

E-mail

Data

Assinatura

Nome completo em letra de forma

E-mail

Data

Assinatura

Nome completo em letra de forma

E-mail

Data

Envie o Formulário de Solicitação de Segunda Opinião Médica/ Formulário de Consentimento preenchido por 
e-mail para medical.smo@allianz.com

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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- Com profissionais independentes da área da saúde para permitir que estes avaliem os riscos relacionados ao seguro e quaisquer benefícios a serem 
pagos a mim ou a terceiros me fornecendo tratamento ou serviço de acordo com minha apólice de seguro.

- Com provedores de serviço que não façam parte do Grupo Allianz que fornecem certos serviços em nome da seguradora, tais como avaliações de riscos 
e processamento de pedidos de reembolso que envolvam a coleta e o uso de meus dados de saúde e outros dados, sem os quais a seguradora de saúde 
não seria capaz de administrar minha apólice ou pagar quaisquer reembolsos devidos a mim. 

- Com co-seguradoras para distribuir a cobertura do risco de seguro em conjunto com outras empresas com as quais a seguradora emite a apólice, e para 
lidar com pedidos de reembolso em conjunto. 

- Com outras seguradoras / resseguradoras de saúde que possam estar cobrindo o mesmo risco de seguro ao mesmo tempo - seguro múltiplo - para 
distribuir o pagamento de qualquer indenização que possa ser devida a mim, ou para colaborar na detecção ou prevenção de fraude e crime financeiro.

-  Com meu corretor de seguro-saúde, para permitir que ele represente meus interesses. 

Se eu trocar de ideia em relação às minhas preferências acima, incluindo o cancelamento de meu consentimento para quaisquer desses itens, eu posso 
notificar a seguradora de saúde por e-mail para: AP.EU1DataPrivacyOfficer@allianz.com

Limitações do serviço de Segunda Opinião Médica

1. O médico que estiver fazendo o relatório de Segunda Opinião Médica não terá o benefício de examiná-lo pessoalmente, a capacidade de solicitar exames 
adicionais ou ter qualquer informação além do que você forneceu.  Uma vez que os especialistas médicos não irão examiná-lo pessoalmente ou solicitar 
exames adicionais, não se trata de um diagnóstico médico.  O relatório tem como objetivo fornecer informações complementares às informações que você 
já recebeu do seu médico. As informações contidas no relatório de Segunda Opinião Médica não serão usadas para substituir as recomendações do seu 
próprio médico.

2. Você deve discutir sobre as informações contidas no relatório com seus próprios médicos, que são responsáveis pelo seu tratamento. A Allianz Care não 
avaliará ou fará recomendações com relação ao conteúdo do relatório do provedor terceirizado e não será responsável por qualquer perda resultante 
da preparação, entrega e do conteúdo de tal relatório, incluindo sua interpretação e subsequentes ações tomadas por você com base nisso. Para evitar 
dúvidas, a Allianz Care ou suas afiliadas não terão qualquer responsabilidade por qualquer perda, responsabilidade, reembolso, despesa ou dano sofrido 
pelo Requerente e/ou Paciente, resultante de qualquer conselho ou serviço prestado pelos provedores de serviço, ou qualquer atos ou omissões, ou 
incumprimento dos fornecedores ou de qualquer subcontratado, prestador de serviços ou qualquer terceiro agindo em nome do fornecedor na prestação 
dos serviços. 

3. O serviço de Segunda Opinião Médica não se aplica a casos de primeiros socorros, acidentes e doenças graves relacionadas à UTI.  Não serão fornecidas 
prescrições. 
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