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Graças a um acordo negociado pela sua empresa, você pode agora contar com a Allianz 
Worldwide Care como sua seguradora de saúde para ter acesso ao melhor atendimento médico 
possível em casos de emergência, em qualquer lugar do mundo.

Este guia descreve detalhadamente como oferecemos acesso ao atendimento médico sempre 
que você precisar.

Ele estabelece os benefícios básicos e as regras referentes à apólice do seu seguro-saúde. 
Recomendamos que você leia este Guia de Benefícios, que inclui a sua Tabela de Benefícios, 
juntamente com o seu Certificado de Seguro para garantir um completo entendimento da 
sua cobertura. Para obter mais informações sobre o seu contrato de seguro, informe-se com o 
administrador da conta de sua empresa. 

Este documento é uma tradução em português do “Short Term Plan Guide”. A versão original inglesa deste 
documento é a versão autoritária. Em caso de existir discrepâncias entre a versão traduzida e a original inglesa, 
informamos que a versão inglesa já é legalmente vincular por si mesma. 

A AWP Health & Life SA é regulada pela Autoridade Francesa de Supervisão Prudencial, localizada em 61, rue Taitbout, 
75436 Paris Cedex 09, França.

A AWP Health & Life SA, atuando sob sua filial na Irlanda, é uma empresa de responsabilidade limitada regida pelo 
Código de Seguros Francês. A empresa é registrada na França sob o número: 401 154 679 RCS Nanterre. A filial 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 Worldwide Care está registrada 
como uma razão social da AWP Health & Life SA.

Bem-vindo(a) à  
Allianz Worldwide Care
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Introdução
Detalhes da sua cobertura. 

Este plano foi criado especialmente para atender às emergências médicas de funcionários 
em suas viagens de negócios no exterior. Este plano cobre tratamentos de emergência aguda, 
acidentes e qualquer outra eventualidade descrita nos termos e condições da apólice. 

A cobertura está sujeita às definições bem como às exclusões e limitações da apólice, indicadas 
neste documento.

Para garantir o entendimento completo da cobertura de seu plano, leia atentamente este guia em 
conjunto com a sua Tabela de Benefícios, disponível às páginas 4 e 5.

Serviço de Atendimento a Emergências

Caso necessite de tratamento médico de emergência em um hospital ou clínica, você deverá 
entrar em contato com a nossa Central de Atendimento o mais rápido possível. Este procedimento 
nos permitirá realizar, sempre que possível, o pagamento direto de suas despesas hospitalares ao 
provedor médico e assegurará que seu pedido de reembolso seja processado sem atrasos.

Nosso Serviço de Assistência a Emergências está disponível 24 horas por dia, 365 dias ao ano.

Central de Atendimento
E-mail: client.services@allianzworldwidecare.com

Português: +353 1 645 4040
Inglês: +353 1 630 1301
Alemão: +353 1 630 1302
Francês: +353 1 630 1303 
Espanhol:  +353 1 630 1304
Italiano:  +353 1 630 1305
Fax: +353 1 630 1306

Para consultar a lista completa de nossos números gratuitos, acesse: 
www.allianzworldwidecare.com/toll-free-numbers.

É importante ressaltar que muitas vezes não é possível acessar as linhas gratuitas pelo telefone 
celular. Em casos como este, utilize um dos números da Central de Atendimento listados acima. 
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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 para atuar em seu nome) 
ou o administrador da conta corporativa podem solicitar que alterações sejam feitas na 
apólice. Nossa equipe da Central de Atendimento solicitará que certas perguntas de segurança 
sejam respondidas para confirmar a sua identidade.

Serviços de Evacuação 

Ao primeiro sinal de que uma evacuação médica seja necessária, por favor entre em contato 
com a nossa Central de Atendimento 24 horas (mais informações na página 2) e coordenaremos 
todo o processo. Dada a urgência de uma evacuação, é recomendável que você nos contate por 
telefone. No entanto, você também pode entrar em contato conosco por e-mail:   
medical.services@allianzworldwidecare.com. Ao enviar o e-mail, por favor inclua “Urgente – 
Evacuação” no assunto da mensagem. Entre em contato conosco antes de consultar prestadores 
alternativos, mesmo que eles tentem contatar você, para evitar custos possivelmente mais altos 
e atrasos desnecessários no processo de evacuação. Caso os serviços de evacuação médica não 
sejam organizados pela Allianz Worldwide Care, nós nos reservaremos o direito de declinar o 
reembolso de todos os custos incorridos.

Buscador de Hospitais, Médicos e Profissionais de Saúde

Nosso Buscador de Prestador de Serviços Médicos está disponível no site da Allianz Worldwide 
Care: www.allianzworldwidecare.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, ou também por 
especialidades médicas, como Cirurgia Geral, Neurocirurgia, Traumatologia, etc. Você não está 
restrito a usar os provedores médicos listados nesse diretório.
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Limite máximo do plano 

GBP (£) £166.000
EUR (€) €200.000
USD ($) $270.000
CHF CHF260.000

Tabela de Benefícios
A tabela abaixo indicará os detalhes da cobertura oferecida pelo Plano de Saúde de 
Curto Prazo. Os valores relativos a cada benefício são indicados por indivíduo e por 
ano de vigência do seguro. A Autorização para Tratamento é necessária para todos os  
benefícios indicados pelo número 2 na tabela a seguir. Para obter mais informações 
sobre a Autorização para Tratamento, consulte as páginas 19 e 20 deste guia.  

A cobertura é oferecida apenas para tratamentos de emergência, até que os limites dos  
benefícios indicados abaixo sejam atingidos:

Benefícios de internação hospitalar  

Acomodação hospitalar    Quarto particular 
Tratamento intensivo   Reembolso total
Medicamentos prescritos e materiais  Reembolso total
(Medicamentos prescritos são aqueles que legalmente apenas podem ser vendidos  
com receita médica)

Despesas cirúrgicas, incluindo anestesia e custos de centros cirúrgicos  Reembolso total
Honorários de médicos e terapeutas   Reembolso total
Exames para diagnósticos  Reembolso total
Fisioterapia  Reembolso total
Tratamento odontológico de emergência  Reembolso total

Outros benefícios  

Tratamento hospitalar sem internação  Reembolso total 
Cirurgia ambulatorial  Reembolso total
Ambulância local   Reembolso total 
Evacuação médica²  Reembolso total
Repatriação de restos mortais²                                                £16.600/€20.000/
     $27.000/CHF26.000
Exames de Ressonância Magnética e CT (Tomografia Computadorizada)          Reembolso total
(tratamento hospitalar e ambulatorial) 

Exames PET e PET-CT    Reembolso total
(tratamento hospitalar e ambulatorial) 



Benefícios ambulatoriais  

Honorários de médicos e especialistas  Reembolso total 
Exames para diagnósticos  Reembolso total 
Medicamentos prescritos  Reembolso total 
(Medicamentos prescritos são aqueles que legalmente apenas podem ser vendidos  
com receita médica)  
Tratamento odontológico ambulatorial de emergência  Reembolso total 
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Esta seção descreve em linhas gerais a cobertura para atendimentos de emergência sob o seu 
plano. Observe que a cobertura está sujeita às definições da apólice (detalhadas nas páginas 22 a 
24), bem como às suas exclusões e limitações (detalhadas nas páginas 11 a 13).

Extensão da cobertura

O Plano de Saúde de Curto Prazo cobre apenas o atendimento médico relacionado a 
emergências. Entende-se como atendimento médico de emergência os tratamentos originados 
por um acidente, desastre ou o surgimento súbito ou a piora de uma doença grave, resultando 
em uma condição médica que represente uma ameaça imediata à sua saúde e, portanto, requer 
medidas de urgência médica. Apenas serão cobertos os tratamentos ministrados por médicos, 
especialistas e hospitalizações que se iniciem dentro de 24 horas do evento de emergência.

Alcance da cobertura

Observe que o objetivo deste plano é oferecer a cobertura médica em situações de emergência. 
Tratamentos em andamento ou que sejam necessários após o evento de emergência não estarão 
cobertos por esta apólice.

Área de cobertura

A cobertura Mundial é oferecida aos segurados em suas viagens fora do país principal de 
residência ou fora do país principal de trabalho. 

Duração máxima da cobertura 

Seguem as opções de duração máxima da cobertura:

• 90 dias por ano de vigência do seguro ou;
• 300 dias por ano de vigência do seguro.

Para confirmar a duração máxima de seu plano, consulte o seu Certificado de Seguro ou contate a 
nossa Central de Atendimento (consulte a página 2).

Sua cobertura
Segue uma visão geral da cobertura do seu plano de saúde.



7

Limites dos benefícios  

A Tabela de Benefícios apresenta dois tipos de limites dos benefícios. O limite máximo do plano, 
aplicável a determinados planos, é o máximo que pagaremos pela totalidade dos benefícios 
por segurado, por ano de vigência do seguro, de acordo com o plano. Certos benefícios têm 
também um limite de benefício específico, como “Repatriação dos restos mortais”. Quando um 
limite de benefício específico for aplicado ou onde o termo “Reembolso total” aparecer ao lado 
de determinados benefícios, observe que o valor deste reembolso está sujeito ao limite máximo 
do plano.

Necessidade médica
 
Como empresa de seguro, nossos clientes esperam que nós, sempre que possível, controlemos 
os custos médicos para mantermos os prêmios de seguro-saúde acessíveis. Para isto, nossos 
profissionais médicos altamente qualificados garantem que as intervenções médicas planejadas 
sejam apropriadas e medicamente necessárias. Entendemos por medicamente necessário o tipo 
de tratamento mais apropriado e o nível de serviço requerido para tratar os sintomas, doenças 
ou lesões de um paciente.

 Além disso, nossa equipe especializada responsável pelo pagamento dos pedidos de reembolso 
se encarregará em efetuar o pagamento de reembolsos apenas a provedores médicos cujas 
faturas forem razoáveis e levem em conta os valores atuais do mercado. Por razoáveis e que 
levem em conta os valores atuais do mercado consideramos os custos que vão de acordo com 
os procedimentos médicos padrão e geralmente aceitos. Quando o pedido de reembolso for 
julgado inapropriado, nós nos reservaremos o direito de reduzir o montante a ser pago. 
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Limite máximo do plano

O limite máximo do plano, que corresponde à quantia máxima que poderá ser reembolsada 
para os tratamentos de emergência (cobertos pelo plano), é de £166.000/ €200.000/ $270.000/ 
CHF260.000 por segurado, por ano de vigência do seguro. Encontram-se a seguir os tratamentos 
cobertos pelo plano:

Benefícios de internação hospitalar

A cobertura fornecida para os tratamentos hospitalares com internação permite que o segurado 
tenha acesso a um quarto particular. A cobertura também inclui o reembolso, até o limite de 
cada benefício sob a sua apólice, para tratamento intensivo, medicamentos prescritos e materiais, 
despesas de centro cirúrgico, incluindo anestesia e custos de centros cirúrgicos, honorários 
de médicos, cirurgiões e terapeutas, exames para diagnósticos, fisioterapia e tratamento 
odontológico de emergência.

Outros benefícios

Tratamento hospitalar sem internação

A cobertura é oferecida para o tratamento hospitalar sem internação recebido em um hospital 
ou em uma unidade de atendimento diário, incluindo acomodação hospitalar e cuidados de 
enfermagem, que não requer medicamente a permanência noturna do paciente, e para o qual se 
emite uma notificação de alta. 

Cirurgia ambulatorial

A cobertura também é oferecida para procedimentos cirúrgicos ministrados em hospitais, clínicas 
ou consultórios.

Ambulância local  

Cobriremos os custos de transporte de ambulância, necessário em casos de emergência, até o 
hospital ou estabelecimento médico licenciado mais próximo, considerado apropriado, e que 
esteja disponível. 

Detalhes do seu Plano de Saúde de 
Curto Prazo
Segue uma visão geral dos benefícios oferecidos pelo seu Plano de Saúde de Curto 
Prazo.
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Evacuação médica

Em casos de emergências, este benefício oferecerá transporte em ambulância, helicóptero ou 
avião até o centro médico apropriado mais próximo, caso o tratamento de emergência necessário 
para o qual você tem cobertura não esteja disponível no local; ou se não houver disponibilidade de 
sangue que tenha passado por triagem no ato da emergência. 

A evacuação médica será realizada da maneira mais econômica, levando-se em consideração 
o quadro médico do segurado. Observe que é necessário que a evacuação médica seja 
solicitada pelo seu médico. Entre em contato com a equipe da Central de Atendimento para 
obter assistência relacionada a este processo. É importante ressaltar que a Autorização para 
Tratamento é obrigatória para este benefício. 

Caso não exista no local sangue que tenha passado pelo processo de triagem, nós, quando 
apropriado, nos comprometemos em localizar e transportar sangue previamente testado e 
equipamento esterilizado de transfusão, quando isso for aconselhado pelo médico que está 
realizando o tratamento. Nós nos empenharemos em fazer o mesmo quando os nossos 
especialistas assim aconselharem. A Allianz Worldwide Care e seus agentes não assumem 
responsabilidade no caso de nossos esforços falharem ou se a autoridade clínica utilizar sangue 
ou equipamentos contaminados.

Os segurados devem entrar em contato com a Allianz Worldwide Care ao primeiro sinal de que 
uma evacuação médica seja necessária. Desse ponto em diante, a Allianz Worldwide Care irá 
organizar e coordenar todas as etapas da evacuação médica, até que o segurado seja atendido 
no centro médico selecionado. Caso os serviços de evacuação médica não sejam organizados 
pela Allianz Worldwide Care, nós nos reservaremos o direito de declinar o reembolso de todos os 
custos incorridos. 

Repatriação de restos mortais

Caso o segurado venha a falecer, a cobertura para cobrir os custos de transporte dos restos 
mortais do segurado ao país principal do sepultamento será oferecida conforme os termos 
descritos em sua Tabela de Benefícios. São exemplos das despesas cobertas: embalsamamento, 
um recipiente legalmente apropriado para o transporte, custos de envio e das autorizações 
governamentais pertinentes. Os custos de cremação só poderão ser cobertos se esta for 
legalmente necessária. Os custos relacionados aos acompanhantes não são cobertos. Todas as 
despesas relacionadas à repatriação de restos mortais deverão ser aprovadas previamente por 
nós pelo uso do Formulário de Autorização para Tratamento. 

Exames de Ressonância Magnética, CT (Tomografia Computadorizada), PET e PET-CT

Exames de Ressonância Magnética, CT (Tomografia Computadorizada), PET e PET-CT, realizados 
em regime hospitalar ou ambulatorial, são totalmente cobertos sob a sua apólice. 



Detalhes do seu Plano de Saúde de Curto Prazo Allianz Worldwide Care

Benefícios ambulatoriais

Oferecemos o reembolso total para as seguintes despesas médicas ambulatoriais de emergência 
cobertas pela apólice, até que o limite de cada benefício seja atingido: 

• Honorários de médicos e especialistas
• Exames para diagnósticos
• Medicamentos prescritos 
• Tratamento odontológico ambulatorial de emergência (mais detalhes a seguir)

Tratamento odontológico ambulatorial de emergência

Sob este benefício, cobriremos os custos de tratamentos recebidos em um centro cirúrgico 
odontológico ou hospitalar de emergência para o alívio imediato da dor de dentes, causada por 
um acidente ou lesão em um dente natural sadio, incluindo a pulpotomia ou a pulpectomia e 
obturações temporárias subsequentes, limitadas a três obturações por ano de vigência do seguro. 
O tratamento deve ser recebido dentro de 24 horas do evento da emergência. Observe que a 
cobertura não se estende a nenhum tipo de prótese dentária nem a tratamentos de canal.



11

O que não está coberto pelo seu 
plano
Nossa cobertura abrange a maioria das emergências médicas. No entanto, as 
despesas incorridas nos tratamentos, quadros médicos e procedimentos listados a 
seguir não são cobertas pelo plano.

1. Tratamento recebido no país principal de residência ou no país principal de trabalho. 

2. Doenças preexistentes não estarão cobertas se:
• A viagem for motivada pelo recebimento do tratamento médico no exterior.
• Já era altamente provável que o tratamento teria que ocorrer durante a viagem.

3.  Quadros crônicos (consulte a definição de quadros crônicos à página 23 deste guia).

4. Gravidez, parto e tratamentos originados pela gravidez ou parto.

5. Tratamentos decorrentes de infertilidade, esterilização, disfunção sexual e contracepção 
(incluindo a inserção e remoção de dispositivos anticoncepcionais). 

6. Cirurgias de mudança de sexo e suas consequências médicas.

7. Cirurgia eletiva/voluntária e/ou cirurgia plástica ou cosmética, a menos que medicamente 
necessária após um acidente.

8. Estadia em centros de cura, balneários, spas, resorts para tratamento de saúde e centros de 
recuperação ou casas de repouso, mesmo que a estadia seja medicamente prescrita.

9. Atendimento e/ou tratamento de doenças causadas intencionalmente ou lesões auto-
infligidas.

10. Quaisquer doenças, acidentes ou suas consequências, bem como casos de morte decorrentes 
do consumo de drogas ou álcool pelo segurado.

11. Tratamento de quaisquer doenças ou lesões, assim como situações que resultem em morte, 
decorrentes de participação ativa em guerra, levantes populares, perturbações da ordem 
pública, terrorismo, atos criminosos, atos ilegais ou atos contra qualquer força beligerante 
estrangeira, quer a guerra tenha sido declarada ou não.

12. Transplante de órgãos e suas consequências.
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13. Qualquer forma de tratamento ou terapia com medicamentos que, em nossa razoável 
opinião, seja considerada experimental ou não comprovada com base na prática médica 
normalmente aceita.

14. Tratamento ou procedimentos para diagnóstico de lesões decorrentes do envolvimento em 
esportes profissionais ou atividades perigosas.  

15. Consultas realizadas por você, seu cônjuge, pais ou filhos.

16. Medicamentos adquiridos sem prescrição médica.

17. Tratamento para corrigir a refração de um ou ambos os olhos (correção da visão a laser), 
incluindo a ceratotomia radial (RK) e ceratectomia fotorrefrativa (PRK).

18. Tratamento complementar.

19. Cuidados de enfermagem domiciliar e qualquer serviço médico ministrado por um 
profissional da área de saúde na residência do segurado. 

20. Fonoaudiologia.

21. Fisioterapia ambulatorial.

22. Tratamento psiquiátrico e psicoterápico.

23. Tratamentos odontológicos, com exceção de tratamentos odontológicos hospitalares/ 
ambulatoriais de emergência, tal como definido anteriormente.

24. Facetas odontológicas e procedimentos relacionados às mesmas.

25. Lentes de contato e óculos.

26. Equipamentos médicos, como aparelhos auditivos, aparelhos de suporte a fala (laringe 
eletrônica), muletas ou cadeiras de rodas, suportes/aparelhos ortopédicos, membros 
artificiais, acessórios para drenos, meias de compressão graduada ou suportes ortopédicos 
para os arcos dos pés.

27. Evacuação médica ou repatriação de restos mortais quando a Autorização para Tratamento 
não for obtida.

28. Evacuação/repatriação médica originada em uma embarcação no mar para centro médico 
em terra. 



29. Tratamento de qualquer quadro médico decorrente direta ou indiretamente de 
contaminação química, radioatividade ou qualquer material nuclear, inclusive a queima de 
combustível nuclear. 

13
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Pagamento de prêmios

Sua empresa é a responsável pelo pagamento dos prêmios de sua apólice à Allianz Worldwide 
Care como descrito no Acordo da Empresa, assim como todos os demais pagamentos devidos 
(como Imposto de Prêmio de Seguro) relacionados à sua filiação.

Observe, porém, que você pode ser o responsável pelo pagamento dos impostos relacionados aos 
prêmios pagos pela sua empresa. Para obter mais informações, consulte sua empresa. 

Início da filiação

A cobertura do contrato terá validade a partir da data indicada no Certificado de Seguro.

Duração da cobertura/renovação

A duração de sua apólice será estabelecida pela sua empresa, que pode ter optado pela cobertura 
de 90 ou 300 dias. Consulte o seu Certificado de Seguro para confirmar a opção selecionada. 

Alterações à sua cobertura

Os termos e condições de sua filiação podem ser alterados de tempos em tempos por acordo 
entre sua empresa e a Allianz Worldwide Care.

Terceiros

Nenhuma outra pessoa (a não ser uma pessoa nomeada para atuar em seu nome ou o 
administrador da conta corporativa) poderá fazer ou confirmar quaisquer alterações à sua filiação 
em seu nome, nem decidir não fazer cumprir qualquer dos nossos direitos. Nenhuma alteração à 
sua filiação será válida a menos que seja especificamente acordada entre sua empresa e a Allianz 
Worldwide Care.

Expiração da apólice

Observe que, quando a cobertura do seu plano expirar, o seu direito de reembolsos terminará. 
Todas as despesas cobertas pela apólice do seguro e incorridas durante o período da cobertura 

Pagamento de prêmios e 
informações gerais
A seção a seguir traz informações gerais sobre o pagamento de prêmios e detalha 
outros aspectos importantes de sua apólice.
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serão reembolsadas em até seis meses após o fim da cobertura do seguro. No entanto, os 
tratamentos continuados ou necessários após a data de expiração da sua apólice não serão mais 
cobertos.

Se o seu tratamento for necessário devido à ação de terceiros

Você deverá nos informar por escrito assim que possível quando estiver solicitando tratamento 
que é necessário como resultado da ação de alguma outra pessoa. Por exemplo, se você precisar 
de tratamento por lesão sofrida em um acidente de trânsito em que você foi vítima. Se for este o 
caso, você terá de tomar todas as providências cabíveis que solicitarmos para obter dados sobre 
o seguro da pessoa responsável, de modo que possamos recuperar, junto à outra seguradora, o 
custo do tratamento pago por nós.

Se você conseguir recuperar o custo de qualquer tratamento pelo qual tenhamos pago, então 
deverá repassar o montante (e quaisquer juros relacionados) à Allianz Worldwide Care.

Se você tiver a cobertura de outro seguro

Você deverá nos escrever se contar com a cobertura de outra seguradora para o custo do 
tratamento ou benefício que nos tiver solicitado. Se você tiver cobertura de outra seguradora, 
pagaremos apenas nossa parcela do custo do tratamento.

Se você mudar de endereço ou de e-mail

Toda correspondência será enviada para os endereços de contato que temos em nossos registros, 
a menos que solicitado de outra forma. Qualquer alteração em seu endereço residencial, 
comercial e de e-mail deverá ser comunicada à Equipe de Atendimento ao Cliente o quanto antes, 
pelo e-mail: client.services@allianzworldwidecare.com. 

Correspondência

Toda correspondência que nos for enviada deverá vir pelo correio (com postagem paga) ou por  
e-mail. Geralmente não devolvemos documentos originais. Entretanto, se nos for solicitada a 
devolução dos documentos originais, teremos satisfação em fazê-lo.

Lei aplicável

Sua condição de segurado é regida pela legislação francesa, a menos que seja requerido em outra 
forma pelo regulamento das leis obrigatórias. Qualquer disputa que não puder ser resolvida de 
outra maneira será submetida aos tribunais da França.
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Término da filiação

Sua cobertura será encerrada automaticamente: 

• Quando você retornar ao seu país principal de residência ou país principal de trabalho após o 
término da viagem ao exterior.

• Após 90 ou 300 dias de viagem ao exterior por ano de vigência do seguro, dependendo da 
duração de cobertura selecionada por sua empresa.

• Quando você parar de trabalhar para a empresa.
• Se sua empresa decidir cancelar a cobertura.
• No caso de falecimento do funcionário segurado.
• Se você for o responsável pelo pagamento dos prêmios e não efetuar tais pagamentos 

ou qualquer outro pagamento devido nos termos do Acordo da Empresa com a Allianz 
Worldwide Care.

• Se sua empresa não pagar os prêmios ou não fizer qualquer outro pagamento devido nos 
termos do Acordo da Empresa com a Allianz Worldwide Care.

Cancelamento e fraude

Se um pedido de reembolso for falso, fraudulento, intencionalmente exagerado ou se você,  
ou terceiros que ajam em seu nome, usarem meios ou dispositivos fraudulentos para obter 
benefícios sob esta apólice, não pagaremos nenhum benefício relativo a tal pedido de reembolso. 
O valor de qualquer pagamento de reembolso feito a você antes da descoberta de tal ação ou 
omissão fraudulenta nos será imediatamente revertido e devido. Nós nos reservamos o direito de 
informar a sua empresa sobre qualquer atividade fraudulenta.



17

Reembolso para tratamento hospitalar

Apesar de não se exigir o envio antecipado do Formulário de Autorização para Tratamento para 
internações de emergência, você ou seu médico, ou ainda um colega, terão de nos informar sobre 
a internação no prazo de 48 horas.

Consulte as páginas 19 e 20 para obter informações sobre a Autorização para Tratamento e quais 
tratamentos requerem o envio deste formulário.

Reembolso para tratamento ambulatorial ou odontológico

Para tratamento odontológico ou ambulatorial, a menos que tenha sido informado sobre outro 
procedimento de pagamento, você terá de arcar com os custos do prestador de serviços médicos 
no momento da realização do tratamento e posteriormente nos solicitar o reembolso, que estará 
sujeito aos limites de benefício do seu plano. 

Os pedidos de reembolso de tratamentos elegíveis devem ser enviados com o uso do Formulário de 
Pedido de Reembolso. O Formulário de Pedido de Reembolso é enviado com o Pacote do Segurado 
e cópias adicionais podem ser baixadas no nosso site: www.allianzworldwidecare.com/members. 

• Você deverá obter uma fatura do médico/ provedor de serviços médicos declarando o 
diagnóstico ou o quadro clínico tratado, a natureza do tratamento e os valores cobrados.

• Preencha as seções 1, 2, 3, 4 e 7 do Formulário de Pedido de Reembolso. As demais seções 
terão de ser preenchidas, datadas e assinadas por seu médico apenas se a fatura não declarar o 
diagnóstico nem a natureza do tratamento (se a fatura não apresentar esses detalhes, é de sua 
responsabilidade garantir que o médico forneça as informações solicitadas nas seções 5 e 6 do 
Formulário de Pedido de Reembolso).

• Ao enviar-nos o Formulário de Pedido de Reembolso, anexe toda a documentação de apoio, 
faturas e recibos (por exemplo, as faturas do médico e os recibos de compra de medicamentos 
com as receitas correspondentes, se disponíveis).

• Especifique no Formulário de Pedido de Reembolso a moeda em que deseja ser reembolsado. 
Observe, porém, que em raras ocasiões as regulamentações bancárias internacionais não nos 
permitem efetuar o pagamento na moeda solicitada. Caso esta seja a situação, analisaremos cada 
caso individualmente para identificar a melhor alternativa para o pagamento. Se for necessário 
fazer a conversão de moedas, usaremos a taxa de câmbio vigente na data de emissão das faturas.

Como solicitar reembolso
Siga as instruções abaixo para que possamos processar os seus pedidos de reembolso 
prontamente.
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• Assegure-se de que os dados para pagamento fornecidos no Formulário de Pedido de 
Reembolso estejam corretos, de modo a evitar atrasos no pagamento dos pedidos.

• Mais informações sobre como enviar o Formulário de Pedido de Reembolso completamente 
preenchido e toda a documentação de apoio estão incluídas no Formulário de Pedido de 
Reembolso.

• Os Formulários de Pedido de Reembolso completamente preenchidos são processados e 
as instruções de pagamento são enviadas para o seu banco no prazo de 48 horas. Caso 
seja necessário obter mais informações para concluir o reembolso, você/seu médico serão 
automaticamente notificados por e-mail ou carta no prazo de 48 horas após o recebimento 
do Formulário de Pedido de Reembolso. 

• Você receberá uma resposta de e-mail automática (caso nos tenha fornecido seu endereço de 
e-mail) informando-o sobre quando o reembolso foi processado. Se em nossos registros não 
constar nenhum endereço de e-mail em seu nome, entraremos em contato pelo endereço de 
correspondência para informá-lo de quando seu pedido foi processado.

Observações importantes

1. Todos os Formulários de Pedidos de Reembolso devem ser enviados com a documentação de 
apoio, notas fiscais e recibos, em no máximo seis meses após o fim do ano de vigência do 
seguro ou, se a cobertura tiver sido cancelada dentro do ano de vigência do seguro, em no 
máximo seis meses após o término da cobertura do seguro. Após esse período, estaremos 
desobrigados a efetuar o pagamento do reembolso.

2. Observe que alguns custos requerem o envio de um Formulário de Autorização para 
Tratamento antes que o tratamento seja iniciado. Consulte as páginas 19 e 20 deste guia para 
verificar quais benefícios requerem a Autorização para Tratamento.

3. O pagamento de reembolso é efetuado apenas para tratamentos de emergência cobertos 
pelo plano, quando forem medicamente necessários e ministrados por um médico, 
especialista ou dentista habilitado.

4. É sua responsabilidade manter a documentação original de apoio (ex: recibos médicos), 
cujas cópias nos forem enviadas, já que nos reservamos o direito de solicitar os documentos/ 
recibos originais de apoio até 12 meses após o pagamento dos pedidos de reembolso,em 
casos de auditoria. Também nos reservamos o direito de solicitar comprovantes de 
pagamentos feitos por você (por exemplo: extrato de conta ou do cartão de crédito). Além 
disso, recomendamos que você mantenha cópias de toda a correspondência que nos for 
enviada, pois não podemos nos responsabilizar por correspondências extraviadas por razões 
que estão fora de nosso controle. 
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5. Você concorda em nos auxiliar na obtenção de todas as informações necessárias para o 
processamento de um pedido de reembolso. Temos o direito de acessar todos os registros 
médicos e de entrar em contato diretamente com o prestador de serviços médicos ou com 
o médico responsável pelo tratamento. Poderemos, quando julgarmos necessário e com 
despesas pagas por nós, solicitar a realização de um exame médico por nosso representante 
médico. Também temos o direito de solicitar autópsias em caso de falecimento, quando a lei 
nos permitir. Todas as informações terão caráter estritamente confidencial. Nossa empresa 
se reserva o direito de não efetuar o pagamento de reembolsos se o funcionário falhar no 
cumprimento de suas obrigações sob esta apólice.

6. Pagamentos de reembolso serão efetuados quando considerarmos os valores nas faturas e 
recibos justos, razoáveis e comumente cobrados no país em que o tratamento foi realizado. 
Quando o pedido de reembolso for julgado inapropriado, nós nos reservaremos o direito de 
reduzir o montante a ser pago.

7. Os pedidos de reembolso serão pagos diretamente ao afiliado. Sempre que possível, 
efetuaremos o pagamento direto aos hospitais, para despesas relacionadas a tratamentos 
hospitalares. O pagamento dos pedidos de reembolso apenas será efetuado se a Autorização 
para Tratamento for enviada e aprovada (quando necessário). Os pagamentos dos pedidos de 
reembolsos são efetuados por indivíduo, dentro dos limites do plano.

8. Reembolsaremos apenas os custos incorridos como resultado de tratamentos elegíveis 
dentro dos limites da sua apólice, após levarmos em consideração a necessidade de 
Autorização para Tratamento. 

9. Quando a cobertura do seu seguro expirar, o seu direito a reembolso chegará ao fim (para 
obter mais informações, consulte a seção relativa à “Expiração da apólice” à página 14).

10. Quando o pagamento de um depósito for requerido antes que o tratamento seja iniciado,  
nós apenas efetuaremos o reembolso dos custos médicos uma vez que o tratamento 
tenha terminado.

Autorização para Tratamento

Determinados custos requerem que você e seu médico preencham as seções relevantes do 
Formulário de Autorização para Tratamento e nos enviem o formulário devidamente preenchido 
antes que o atendimento médico se inicie. Após aprovação da Allianz Worldwide Care, a cobertura 
para esses custos poderá, então, ser concedida. 

Observe que a Autorização para Tratamento deve ser obtida com antecedência para:

• Evacuação médica. 
• Repatriação de restos mortais.  
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Você pode baixar o Formulário de Autorização para Tratamento no nosso site: www.
allianzworldwidecare.com/members.

O formulário pode ser enviado das seguintes maneiras: 

• Digitalize o documento e envie-o por e-mail para  
medical.services@allianzworldwidecare.com ou;

• Fax para +353 1 653 1780 ou;
• Correio para:  Medical Services Department, Allianz Worldwide Care, 15 Joyce Way,  

Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irlanda.

Apesar de não se exigir o envio antecipado do Formulário de Autorização para Tratamento para 
internações de emergência, você ou seu médico, ou ainda um colega, terão de nos informar sobre 
a internação no prazo de 48 horas.

Se não formos informados sobre a internação hospitalar dentro de 48 horas, ou se a Autorização 
para Tratamento não for obtida para os benefícios indicados pelo número 2 na Tabela de 
Benefícios (e listados às páginas 4 e 5), nós nos reservaremos o direito de declinar o reembolso. 
Se a Autorização para Tratamento não for obtida e ficar provado posteriormente que o respectivo 
tratamento era medicamente necessário, pagaremos apenas 50% dos benefícios qualificáveis. 
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A Central de Atendimento da Allianz Worldwide Care (+353 1 645 4040) é sempre o primeiro 
número a ser contatado se você tiver sugestões ou quiser fazer uma reclamação. Caso não 
possamos resolver o assunto por telefone, envie um e-mail ou uma carta para: 

client.services@allianzworldwidecare.com

Equipe de Atendimento à Reclamações
Allianz Worldwide Care
15 Joyce Way
Park West Business Campus
Nangor Road
Dublin 12
Irlanda

Lidaremos com sua reclamação de acordo com nosso procedimento de gestão de reclamações 
interno, detalhado em: www.allianzworldwidecare.com/complaints-procedure. Você também 
pode entrar em contato com nossa Central de Atendimento para obter uma cópia deste processo.

Fazendo uma reclamação
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1.1 Acidente é um evento súbito, inesperado, que causa danos e é resultado de uma causa fora do controle 
do segurado. A causa e os sintomas devem ser clínica e objetivamente definíveis de forma a permitir um 
diagnóstico e requerer terapia.

1.2 Acomodação hospitalar refere-se a um quarto padrão, particular ou semi-particular, como indicado na 
Tabela de Benefícios. Quartos de luxo, executivos e suítes não têm cobertura.

1.3 Acontecimento coberto é o tratamento de emergência medicamente necessário recebido pelo paciente 
como resultado de uma doença ou acidente, de acordo com os termos da apólice.

1.4 Acordo da Empresa é o acordo que temos com o seu empregador, o qual permite que você seja nosso 
segurado. O acordo estabelece quem pode receber cobertura, quando a cobertura tem início, fornece 
detalhes sobre a renovação e como os prêmios são pagos.

1.5 Administrador da conta corporativa é o representante designado da empresa atuando como o principal 
ponto de contato entre a empresa e a seguradora em assuntos relacionados à administração do plano, como a 
participação no benefício, coleta de prêmios e renovação.

1.6 Agudo(a) se refere a uma manifestação ou agravamento repentino de uma condição médica.

1.7 Ambulância local é o transporte de ambulância necessário para uma emergência médica até o hospital ou 
estabelecimento médico licenciado mais próximo, disponível e apropriado.

1.8 Ano de vigência do seguro começa a partir da data de vigência do seguro, como indicado no Certificado 
de Seguro, e termina na data de expiração do Acordo da Empresa. O próximo ano de vigência do seguro 
coincide com o ano definido no Acordo da Empresa. 

1.9 Atendimento médico de emergência compreende os tratamentos originados por um acidente, desastre 
ou o surgimento súbito ou a piora de uma doença grave, resultando em uma condição médica que 
represente uma ameaça imediata à sua saúde e, portanto, requer medidas de urgência médica. Apenas serão 
cobertos os tratamentos ministrados por médicos, especialistas e hospitalizações que se iniciem dentro de 24 
horas do evento de emergência.

1.10 Certificado de Seguro é o documento emitido por nós que apresenta os detalhes de sua cobertura. Esse 
documento confirma a existência de um vínculo contratual entre a sua empresa e a Allianz Worldwide Care.

1.11 Cirurgia ambulatorial é o procedimento cirúrgico executado em uma clínica, hospital ou consultório 
médico que não requer a estadia noturna do paciente por necessidade médica.

1.12 Doenças preexistentes são doenças, lesões ou qualquer condição relacionada às mesmas cujos sintomas 
tenham sido apresentados em algum ponto antes da viagem ao exterior, ou se o paciente tiver ciente de 
sua condição médica e optar por não receber tratamento ou não seguir o aconselhamento médico antes de 
viajar. 

1.13 Empresa é o seu empregador, cujo nome é mencionado no Acordo da Empresa.

1.14 Especialista é um médico qualificado e licenciado que possui as qualificações adicionais e perícia 
necessárias para exercer como especialista as técnicas de diagnóstico, tratamento e prevenção em um 
campo particular da medicina, incluindo, mas não se limitando a neurologia, pediatria, endocrinologia, 
obstetrícia, ginecologia e dermatologia. 

Definições
Sempre que aparecerem na documentação da sua apólice, as seguintes palavras ou 
frases terão o sentido definido abaixo.
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1.15 Exames para diagnósticos são exames como raio-X ou exames de sangue, realizados para determinar a 
causa de sintomas declarados pelo paciente.

1.16 Hospital é um estabelecimento licenciado como centro médico ou cirúrgico no país onde opera e onde 
o paciente é permanentemente supervisionado por um médico. Os seguintes estabelecimentos não são 
considerados hospitais: casas de repouso e enfermagem, spas, centros de cura e resorts para o cuidado de 
saúde.

1.17 Medicamentos odontológicos prescritos são aqueles prescritos por um dentista para o tratamento de 
uma inflamação ou infecção dentária. A eficácia dos medicamentos prescritos deve ser comprovada no 
tratamento da condição médica e reconhecida pelo órgão farmacêutico regulamentador do país. A cobertura 
não inclui antissépticos bucais, produtos de flúor, géis antissépticos e pasta de dentes.

1.18 Medicamentos prescritos referem-se a produtos como insulina, agulhas hipodérmicas ou seringas, que 
requerem prescrição para o tratamento de uma condição médica ou diagnóstico confirmados, ou para 
compensar substâncias vitais do organismo. A eficácia dos medicamentos prescritos deve ser clinicamente 
comprovada no tratamento da condição médica e reconhecida pelo órgão farmacêutico regulamentador do 
país.

1.19 Médico é a pessoa habilitada pela legislação do país onde o tratamento é fornecido a exercer a medicina, 
dentro dos limites de sua habilitação.

1.20 Nós/Nosso refere-se à Allianz Worldwide Care.

1.21 País principal de residência é o país onde você mora por mais de seis meses ao ano.

1.22 País principal de trabalho é o país para o qual o funcionário paga impostos e outras contribuições 
empregatícias.

1.23 Quadros crônicos são definidos como doenças, enfermidades ou lesões que apresentarem uma ou mais das 
seguintes características:

• É de natureza recorrente.
• Não tem uma cura conhecida e geralmente aceita.
• De maneira geral, não responde bem a tratamentos.
• Requer tratamento paliativo.
• Requer supervisão ou monitoramento prolongado.
• Leva à incapacidade permanente.

1.24 Repatriação de restos mortais é o transporte dos restos mortais do falecido, do país onde o segurado 
estiver localizado, para o país onde deve ser realizado o enterro. São exemplos das despesas cobertas: 
embalsamamento, um recipiente legalmente apropriado para o transporte, custos de envio e das 
autorizações governamentais pertinentes. Custos de cremação serão cobertos apenas quando legalmente 
necessário. Custos relacionados a acompanhantes não são cobertos, a menos que sua Tabela de Benefícios 
apresente um benefício específico para esse tipo de cobertura. Todas as despesas relacionadas à repatriação 
de restos mortais deverão ser aprovadas previamente por nós com o uso do Formulário de Autorização para 
Tratamento.

1.25 Tratamento refere-se ao procedimento médico necessário para curar ou aliviar o surgimento súbito de uma 
doença ou lesão.

1.26 Tratamento ambulatorial refere-se ao tratamento fornecido no consultório de um médico, terapeuta ou 
especialista que não requer que o paciente dê entrada no hospital.



Definições Allianz Worldwide Care

24

1.27 Tratamento ambulatorial odontológico de emergência é o tratamento recebido em consultório de 
cirurgião dentista/emergência hospitalar para o alívio imediato da dor de dentes, causada por um acidente 
ou lesão em um dente natural sadio, incluindo a pulpotomia ou a pulpectomia e obturações temporárias 
subsequentes, limitadas a três obturações por ano de vigência do seguro. O tratamento deve ser recebido 
dentro de 24 horas do evento da emergência. Este benefício não inclui nenhuma forma de prótese dentária e 
tratamento de canal.

1.28 Tratamento hospitalar refere-se ao tratamento recebido em um hospital e em que a estadia noturna é 
medicamente necessária.

1.29 Tratamento hospitalar sem internação é o tratamento planejado recebido em um hospital ou centro 
de cuidados diários, incluindo acomodação hospitalar e cuidados de enfermagem, que não requer 
medicamente a permanência noturna do paciente, e para o qual se emite uma notificação de alta.

1.30 Tratamento odontológico hospitalar de emergência refere-se ao tratamento de casos agudos que 
requeiram atendimento odontológico de emergência devido a acidentes graves, sendo necessária a 
hospitalização. O tratamento deve ser recebido dentro das 24 horas do evento da emergência. Observe que a 
cobertura deste benefício não se estende a tratamento odontológico de acompanhamento, cirurgia dentária, 
próteses dentárias, ortodontia ou periodontia.

1.31 Você/Seu refere-se ao funcionário elegível indicado no Certificado de Seguro.
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1.   Elegibilidade: Somente o funcionário, como descrito no Acordo da Empresa.

2. Responsabilidade: Nossa responsabilidade para com o segurado está limitada aos valores 
indicados na Tabela de Benefícios e qualquer endosso subsequente à apólice. Em nenhum 
caso, o valor do reembolso – quer nos termos desta apólice, do esquema público de saúde ou 
de qualquer outro seguro – excederá o valor da fatura.

3. Responsabilidade de terceiros: Caso você tenha o direito de solicitar benefícios por meio 
de um esquema público de saúde ou de qualquer outra apólice de seguro, relativos a um 
pedido de reembolso que nos for apresentado, nós nos reservaremos o direito de declinar o 
pagamento dos benefícios. 

 
 O segurado deverá nos informar e fornecer todos os dados necessários, se e quando estiver 

habilitado à solicitação de reembolso de terceiros. O segurado e o terceiro não podem chegar 
a um acerto final, nem renunciar nosso direito de recuperar gastos, sem o nosso acordo prévio 
por escrito. Caso contrário, estamos habilitados a recuperar os valores pagos do segurado e a 
cancelar a apólice. 

 Temos plenos direitos de sub-rogação e podemos abrir processo em seu nome para 
recuperar, em nosso benefício, o valor de qualquer pagamento realizado por outra apólice.  
As despesas relativas a esses processos serão de nossa responsabilidade.

4. Proteção de dados: a Allianz Worldwide Care, membro do grupo Allianz, é uma empresa 
francesa autorizada a comercializar seguros. Nós obtemos e processamos informações 
pessoais para preparar cotações, subscrever apólices, coletar prêmios, pagar pedidos de 
reembolso e qualquer outro propósito diretamente relacionado à administração das apólices 
de acordo com o contrato de seguro. A confidencialidade das informações de pacientes e 
segurados da Allianz Worldwide Care é da mais absoluta importância. Você tem o direito de 
acessar os dados pessoais arquivados a seu respeito. Você também tem o direito de solicitar 
que quaisquer informações que considere inexatas ou obsoletas sejam alteradas ou apagadas. 
Seus dados não serão retidos por tempo maior que o necessário para executar a ação 
requisitada. 

Termos adicionais da apólice
Seguem alguns termos e condições importantes que se aplicam à sua apólice.



5. Força maior: Nós não seremos responsáveis por qualquer falha ou atraso no cumprimento de 
nossas obrigações nos termos desta apólice, causados por, ou resultantes de força maior,  
o que inclui, mas não está limitado a: eventos que são imprevisíveis ou inevitáveis, como clima 
extremamente severo, inundações, deslizamentos, terremotos, tempestades, raios, incêndios, 
subsidência do solo, epidemias, atos de terrorismo, hostilidades militares (quer uma guerra 
tenha sido declarada ou não), motins, explosões, greves ou outro tipo de manifestações 
empregatícias, distúrbios civis, sabotagem, expropriação por parte das autoridades 
governamentais e qualquer outro ato ou evento que estiver fora do nosso controle.

Termos adicionais da apólice Allianz Worldwide Care
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Este documento é uma tradução em português do “Short Term Plan Guide”. A versão original inglesa deste 
documento é a versão autoritária. Em caso de existir discrepâncias entre a versão traduzida e a original inglesa, 
informamos que a versão inglesa já é legalmente vincular por si mesma. A AWP Health & Life SA. , atuando sob sua 
filial na Irlanda, é uma empresa de responsabilidade limitada regida pelo Código de Seguros Francês. A empresa é 
registrada na França sob o número: 401 154 679 RCS Nanterre. A filial 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 Worldwide Care está registrada como uma razão social da AWP Health & 
Life SA.

Para obter mais informações, entre em contato conosco:

Central de Atendimento 24 horas para dúvidas e emergências

E-mail:  client.services@allianzworldwidecare.com
Fax:  + 353 1 630 1306

Telefones:
Português: + 353 1 645 4040
Inglês:   + 353 1 630 1301
Alemão:   + 353 1 630 1302
Francês:  + 353 1 630 1303
Espanhol:   + 353 1 630 1304
Italiano:    + 353 1 630 1305

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 autorizada 
para atuar em seu nome) ou o administrador da conta corporativa podem solicitar que alterações sejam feitas 
na apólice. Nossa Central de Atendimento solicitará que certas perguntas de segurança sejam respondidas para 
confirmar a sua identidade.  

Ligações gratuitas: www.allianzworldwidecare.com/toll-free-numbers
Em certas ocasiões não será possível ligar para nossos números gratuitos pelo telefone celular. Neste caso,  
por favor ligue para um dos números da Central de Atendimento indicados acima. 

Endereço:  Allianz Worldwide Care, 15 Joyce Way, Park West Business Campus,   
  Nangor Road, Dublin 12, Irlanda.
  www.allianzworldwidecare.com


