
Soluções 
abrangentes para 
os seguros de 
vida e invalidez 



A Allianz Worldwide Care oferece uma ampla gama 
de seguros, incluindo os seguros de vida, saúde 
e invalidez, com a vantagem de ter todos estes 
serviços oferecidos por uma única seguradora.  
Este documento oferece uma visão geral de nossa 
cobertura para os seguros de vida e invalidez.

Saúde InvalidezVida



Este seguro oferece proteção financeira e segurança aos beneficiários do segurado na infeliz eventualidade de ele vir a falecer. O valor do 
benefício será pago como um pagamento à vista e pode ser tanto uma quantia fixa quanto uma calculada como fator do salário anual 
bruto do funcionário, limitado a um valor máximo acordado, indicado na Tabela de Benefícios. 

A cobertura para o seguro de vida pode oferecer até 10 vezes o salário anual bruto do funcionário ou €2.000.000,00, prevalecendo a 
quantia de menor valor que será paga à vista.

A cobertura termina quando o segurado completar 65 anos ou a idade limite especificada no Acordo da Empresa.

Benefícios para cônjuges e filhos
A cobertura do seguro de vida pode ser estendida aos dependentes do funcionário segurado, desde que este tenha cobertura para seguro 
de vida conforme previsto no plano da empresa.

Prolongação do seguro de vida para segurados
Normalmente, a cobertura expira quando o segurado atinge a idade limite indicada no Acordo da Empresa. Contudo, se solicitado pela 
empresa, a idade limite pode ser prolongada para 70 anos se previsto no Acordo da Empresa. O valor segurado sofrerá um decréscimo 
proporcionalmente à idade do segurado, porém o prêmio continuará sendo pago em sua totalidade. 

Por exemplo, se a idade limite for de 65 anos e a empresa desejar prolongá-la para 70, a soma segurada será reduzida da seguinte maneira 
a partir do 65º aniversário do segurado:

• Idade entre 65 e 66 anos: 80% da soma segurada
• 67 anos: 60% da soma segurada
• 68 anos: 40% da soma segurada
• Idade entre 69 e 70 anos: 20% da soma segurada

Quando uma avaliação médica for necessária para indivíduos com 65 anos ou mais, esta avaliação e o valor relativo ao prêmio serão 
cobrados da mesma forma como se fossem indenizados em sua totalidade. Porém, qualquer indenização feita com relação ao seguro de 
vida será de acordo com a porcentagem do benefício aplicável à idade do funcionário segurado, como citado acima, na ocasião de seu 
falecimento.   

Doença terminal é definida como uma doença incurável em estágio avançado ou avançando rapidamente; quando a expectativa de vida 
do funcionário segurado, na opinião do médico que prestou o atendimento e do nosso Diretor médico, não ultrapassa 12 meses. 

O benefício para Doenças em estágio terminal corresponde ao pagamento antecipado do valor fixo segurado do Seguro de Vida. Mediante 
a apresentação do diagnóstico comprovando a doença terminal do funcionário segurado (após a data de início da cobertura), efetuaremos 
o pagamento do valor segurado do benefício para Doenças em estágio terminal desde que a referida doença não seja preexistente à data 
de início da cobertura. 

Uma vez que seja pago, o benefício chegará ao seu fim e não teremos nenhuma outra responsabilidade prevista no benefício para 
Doença em estágio terminal. O benefício para Doenças em estágio terminal não deverá ultrapassar o limite máximo do benefício. Na 
eventualidade de opinião ou evidência médica conflitante, a qualificação do benefício será determinada por nós após consulta com nosso 
Diretor Médico.

Se um pagamento de indenização for efetuado para o benefício de doença em estágio terminal e consequentemente recebermos um 
pedido de indenização para o seguro de vida, reduziremos da soma segurada para o seguro de vida, a quantia já paga pelo benefício de 
doença em estágio terminal e invalidez permanente.
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Caso o funcionário segurado sobreviva além do período de 12 meses, reservamo-nos o direito de reavaliar a qualificação ao benefício. Da 
mesma forma, procuramos recuperar valores pagos caso a qualificação não seja mais considerada como válida.

O valor total da indenização dos benefícios de seguro de vida e de doenças em estágio terminal corresponde a um valor máximo de 10 vezes 
o salário anual bruto do funcionário ou €2.000.000,00, prevalecendo a quantia de menor valor que será paga à vista.

Esta cobertura só pode ser adquirida com o seguro de vida.

A cobertura termina quando o segurado completar 65 anos ou a idade limite especificada no Acordo da Empresa.

Este seguro oferece três opções de cobertura: 
1. Morte por acidente
2. Perda de um dos membros por acidente
3. Morte ou perda de um dos membros por acidente

O benefício para Morte por acidente oferece um valor fixo aos beneficiários na infeliz eventualidade de morte do funcionário segurado por 
acidente, desde que a referida morte ocorra em até 365 dias após o acidente.

O benefício para Perda de um dos membros por acidente oferece um valor fixo ao segurado na eventualidade da perda de um de seus 
membros, ou da função de um de seus membros, em virtude de um acidente, desde que a referida perda de um de seus membros ocorra 
em até 365 dias após o acidente. Os detalhes completos dos benefícios para “Perda de um dos membros por acidente” estão disponíveis na 
Tabela de Referência da cobertura de Perda de um dos membros por acidente, na página 10.  

Observe que os benefícios do “seguro de morte ou perda de um dos membros por acidente” nunca excederão 100% da soma segurada 
indicada na Tabela de Benefícios ou € 1.000.000,00 (prevalecendo a quantia de menor valor). Os benefícios de “morte ou perda de um dos 
membros por acidente” são oferecidos somente em conjunto à cobertura do seguro de vida. 

A cobertura termina quando o segurado completar 65 anos ou a idade limite especificada no Acordo da Empresa. 
 
A não ser quando especificado de outra forma, o limite máximo da indenização para ambos os seguros de vida e de morte ou perda de um 
dos membros por acidente é de €3.000.000,00, que será pago à vista.

Diversas lesões afetando o mesmo membro 
No caso de diversas lesões ou enfermidades resultantes do mesmo acidente ou de acidentes sucessivos, cada lesão ou enfermidade será 
avaliada em separado. Contudo, a soma de lesões ou enfermidades que afetam determinado membro não poderá exceder o limite máximo 
indicado (correspondente à perda total de um membro) na Tabela de Referência da cobertura de Perda de um dos membros por acidente. 

Lesões não listadas na Tabela de Referência da cobertura de Perda de um dos membros por acidente 
A Tabela de Referência da cobertura de Perda de um dos membros por acidente será usada como um guia para avaliar o grau da lesão, 
estabelecendo uma comparação entre os itens listados. O valor da indenização não deverá, em hipótese alguma, ser inferior ao valor da 
indenização de qualquer ocorrência ou lesão razoavelmente comparável na Tabela de Referência da cobertura de Perda de um dos membros 
por acidente. 

Fatos agravantes 
No caso de agravamento de complicações resultantes de acidente (em virtude de lesão/doença), ou por circunstâncias independentes do 
acidente, o grau da lesão não será de forma alguma diferente se tivesse ocorrido a um indivíduo saudável. 

Seguro de morte ou perda de um dos membros por acidente 
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Invalidez permanente 

Morte por 
acidente Invalidez 
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Doenças
em estágio 
terminal

Perda de um
dos membros

por acidente

Vida

Limite máximo dos benefícios 
Alguns benefícios têm um limite máximo, como por exemplo, o limite para “Morte ou perda de um dos membros por acidente” é de 
€1.000.000,00. A menos que seja indicado de outra forma, o limite total máximo que se aplica conjuntamente aos seguros de vida, doença 
em estágio terminal e morte ou perda de um dos membros por acidente é de €3.000.000,00.  

O benefício para Invalidez permanente oferecerá um pagamento fixo máximo de € 1.000.000,00 (quando for adquirido com o seguro 
de vida), a menos que seja indicado de outra forma,  ao funcionário segurado se ele se tornar permanentemente deficiente (parcial ou 
totalmente) e é incapaz de realizar tarefas essenciais de sua própria ocupação ou de uma ocupação adequada em virtude de um acidente 
ou doença, desde que:

• A sua invalidez seja definitiva e irreversível; 
• O funcionário segurado tenha sofrido uma perda financeira em relação a sua renda;
• O grau da invalidez permanente, segundo a nossa avaliação, seja superior a 33,33%.

Se um pagamento de indenização for efetuado para o benefício de invalidez permanente e consequentemente recebermos um pedido de 
indenização para o seguro de vida, reduziremos da soma segurada para o seguro de vida a quantia já paga pelo benefício de doença em 
estágio terminal e de invalidez permanente.

Quando o seguro de invalidez permanente for adquirido com o seguro de invalidez temporário ou de curto prazo, o benefício oferece um 
pagamento fixo máximo de €1.000.000,00 ao funcionário segurado, a menos que seja indicado de outra forma. Os pagamentos referentes 
ao seguro de invalidez permanente só serão efetuados após o término da cobertura dos seguros de invalidez temporária ou de curto prazo.

A cobertura termina quando o segurado completar 65 anos ou a idade limite especificada no Acordo da Empresa.



Este seguro oferece cobertura a um funcionário segurado que esteja incapacitado de realizar seus deveres empregatícios devido a um 
acidente ou a uma doença.  

Invalidez de Curto Prazo 
Este seguro oferece cobertura a um funcionário segurado que esteja incapacitado de realizar os deveres empregatícios de sua própria 
ocupação devido a um acidente ou a uma doença.  Após um período de carência, este benefício é pago mensalmente até o período 
máximo de 24 meses.

O pagamento do benefício poderá ser uma porcentagem do salário anual bruto do funcionário segurado na data de ocorrência do 
acidente ou da doença até o limite máximo do benefício por mês, ou um valor fixo por mês, conforme especificado na Tabela de 
Benefícios. O valor desta indenização sofrerá reduções caso o funcionário segurado possua qualquer outra renda. A primeira e a última 
parcelas são pagas em base pro rata.

A menos que seja indicado de outra forma, o limite mensal máximo para esta indenização é de €20.000,00 (para grupos de 50 
funcionários ou mais). 

Invalidez de Longo Prazo 
Este seguro oferece cobertura a um funcionário segurado que esteja incapacitado de realizar qualquer ocupação lucrativa relevante à sua 
formação, às suas habilidades e à sua experiência. O benefício será pago mensalmente até a idade limite especificada no Acordo da Empresa. 

O pagamento do benefício poderá ser uma porcentagem do salário anual bruto do funcionário segurado na data de ocorrência do 
acidente ou da doença até o limite máximo do benefício por mês, ou um valor fixo por mês. O valor desta indenização sofrerá reduções 
caso o funcionário segurado possua qualquer outra renda. Quando concordarmos, o benefício poderá sofrer um aumento para o ano 
de vigência do seguro em questão, calculado de acordo com o ajuste do custo de vida, conforme definido na Programação referente ao 
Acordo da Empresa e sujeito aos termos do Acordo da Empresa.

A menos que seja indicado de outra forma, o limite mensal máximo para esta indenização é de €20.000,00 (para grupos de 50 
funcionários ou mais).

Invalidez Temporária 
Este seguro oferece cobertura a um funcionário segurado que esteja incapacitado de realizar os deveres empregatícios de sua própria 
ocupação devido a um acidente ou a uma doença.  Após um período de deferimento, este benefício é pago mensalmente até o período 
máximo de 12 meses.    

O pagamento do benefício poderá ser uma porcentagem do salário anual bruto do funcionário segurado na data de ocorrência do 
acidente ou da doença até o limite máximo do benefício por mês, ou um valor fixo por mês, conforme especificado na Tabela de 
Benefícios. O valor desta indenização sofrerá reduções caso o funcionário segurado possua qualquer outra renda. A primeira e a última 
parcelas são pagas em base pro rata.

A menos que seja indicado de outra forma, o limite mensal máximo para esta indenização é de €20.000,00 (para grupos de 50 
funcionários ou mais).

Retorno parcial ao trabalho
Quando o funcionário segurado for considerado apto a retornar ao trabalho por seu médico, mas inicialmente estiver impedido de trabalhar 
conforme seu contrato empregatício em período integral devido a doença/lesão da qual surgiu o pedido para a indenização, ele poderá 
retornar ao trabalho em regime de meio período e terá a sua indenização paga parcialmente, pelo período de até três meses. Qualquer 
pedido de indenização parcial que ultrapassar o período de três meses descrito acima deverá ser encaminhado ao nosso Diretor médico.

O retorno ao trabalho em regime de meio período permitirá ao funcionário segurado retornar ao trabalho gradativamente. O pagamento 
parcial ajudará a compensar parte da perda financeira até o funcionário segurado retornar ao trabalho em tempo integral, conforme 
previsto em seu contrato de trabalho.
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Invalidez de Curto Prazo
As indenizações são pagas por dois anos

Invalidez de Curto Prazo
As indenizações são pagas por dois anos

Invalidez de Curto Prazo
As indenizações são pagas por dois anos

Invalidez de Longo Prazo
As indenizações são pagas 

mensalmente até o funcionário 
completar 65 anos

Invalidez Permanente
Após for estabelecido que a 

invalidez do funcionário é irreversível, 
o pagamento da soma segurada será 

efetuado à vista. 

Invalidez Permanente
Após for estabelecido que a 

invalidez do funcionário é irreversível, 
o pagamento da soma segurada será 

efetuado à vista. 

Invalidez Temporária
As indenizações são pagas por um ano

Invalidez Temporária
As indenizações são pagas por um ano

ou

ou

ou
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1. Acidente é um evento súbito, inesperado que causa danos e é resultado de uma 
causa fora do controle da pessoa segurada.  A causa e os sintomas devem ser clínica 
e objetivamente definíveis, de forma a permitir um diagnóstico e requerer terapia. 

2. Ajuste do custo de vida é o aumento percentual acordado no valor da indenização 
paga a Invalidez de longo prazo no ano de vigência do seguro, sujeito ao limite 
máximo do benefício, conforme definido na Tabela de Benefícios, e aos termos e 
condições do Acordo da Empresa. 

3. Doença em estágio terminal é definida como doença incurável em estágio 
avançado ou avançando rapidamente cuja expectativa de vida do funcionário 
segurado, na opinião do médico que prestou o atendimento e do nosso Diretor 
médico, não ultrapassa 12 meses.

4. Doenças preexistentes são quadros médicos ou qualquer condição relacionada 
para as quais um ou mais sintomas foram apresentados pelo segurado em algum 
momento de sua vida, independentemente de ter havido ou não uma busca por 
tratamento ou aconselhamento médico. Qualquer doença ou condição relacionada 
que os segurados estão, estivessem ou pudessem estar cientes será considerada 
preexistente.

5. Evento único é um acidente ou um desastre natural com um período de duração 
máxima de 72 horas. Em caso de um desastre natural, se os distúrbios durarem mais 
de 72 horas consecutivas, estes serão considerados como vários eventos, cada um 
com um período de tempo máximo de 72 horas. O limite do Evento único é indicado 
na Tabela de Benefícios.

Contudo: 
i.  No caso de tornado, furacão, ciclone ou tempestade, os sinistros serão 

considerados como Evento Único caso eles estejam ligados à mesma 
perturbação atmosférica;

ii.  No caso de terremoto, erupção vulcânica ou maremoto, os sinistros serão 
considerados como um Evento Único caso o epicentro seja o mesmo e 
partilhado.

6. Funcionário segurado é uma pessoa elegível a cobertura identificada pela 
empresa à seguradora, coberta segundo os termos do Acordo da Empresa e para 
quem a empresa pagou o devido prêmio.

7. Idade limite é a idade limite para o qual o segurado estará coberto pelo plano, 
conforme definido no Acordo da Empresa e após atingida, a cobertura é terminada.

8. Limite da Aceitação Automática é o limite predefinido do valor máximo que 
pode ser segurado por cada pessoa elegível, sem que uma avaliação médica seja 
necessária. O limite de aceitação automática é definido no Acordo da Empresa e 
pode ser reavaliado todos os anos. A empresa será informada por escrito sobre 
quaisquer alterações feitas no Limite da Aceitação Automática.

9. Morte por acidente é a cobertura que oferece um valor fixo aos beneficiários do 
funcionário segurado na infeliz eventualidade da morte do segurado por acidente, 
desde que a referida morte ocorra em até 365 dias do acidente.

10. Ocupação apropriada é uma ocupação que o funcionário segurado é capaz de 
executar de acordo com sua formação, suas habilidades e sua experiência.

11. Ocupação lucrativa é qualquer atividade exercida pelo funcionário segurado 
que proporciona ao mesmo alguma fonte de renda, seja esta de forma direta 
ou indireta, exercida no presente ou no futuro. Tal fonte de renda inclui (mas 
não de forma limitativa) salários, pensões, benefícios em espécie e qualquer 
renda recebida por trabalhos executados de forma independente (auto 
emprego).

12. Perda de um dos membros por acidente é a cobertura que oferece um valor fixo 
ao funcionário segurado na eventualidade da perda de um de seus membros, ou 
da função de um de seus membros, em virtude de um acidente; desde de que o 
desmembramento ocorra em até 365 dias do acidente.  Os detalhes completos dos 
benefícios para Perda de um dos membros por acidente estão disponíveis na Tabela 
de Referência da cobertura de Perda de um dos membros por Acidente. A cobertura 
termina quando o segurado completar 65 anos ou a idade limite especificada no 
Acordo da Empresa.

1. Período de deferimento (para as coberturas de invalidez) é um período que se 
inicia na primeira data da licença médica atestada, devido a um acidente ou doença, 
durante o qual o segurado não terá direito a receber pagamento de indenizações da 
cobertura de invalidez. Os benefícios com períodos de deferimento estarão indicados 
na Tabela de Benefícios.

13. Pessoas qualificáveis são os funcionários da empresa:
• Com idade abaixo do limite previsto na cobertura, conforme definido no 

Acordo da Empresa; 
• Que estejam trabalhando ativamente na empresa;
• Que não estejam trabalhando em desacordo com o aconselhamento médico.

 As pessoas qualificáveis que não estiverem trabalhando devido à licença médica 
atestada ou invalidez na data de início do Acordo da Empresa ou da data de início da 
cobertura serão admitidas após dois meses de vínculo empregatício, de acordo com 
o seu contrato de trabalho.

14. Própria ocupação é a ocupação integral do funcionário segurado no momento da 
morte (no caso de cobertura de vida e morte acidental) ou da perda de um dos seus 
membros (no caso de cobertura de perda de um dos membros por acidente), ou 
no momento de licença médica atestada (no caso de cobertura para o seguro de 
invalidez de curto prazo/temporária).

15. Rendas adicionais incluem:
• Qualquer benefício de invalidez que o funcionário segurado tenha direito a 

receber de entidades governamentais, de outra companhia de seguros ou de 
seu empregador.

• Qualquer renda proveniente de uma atividade profissional.

16. Salário Anual Bruto é o montante anual recebido, antes de ser feita qualquer 
dedução para o imposto de renda. Inclui também os bônus contratuais e as 
comissões recebidas. Entretanto, outros benefícios do segurado, como carros, 
moradia, bônus de hora extra ou discricionários não são incluídos. Sempre que for 
apresentado um valor semanal, o referido valor será multiplicado por 52 para gerar 
o salário anual bruto ou, no caso de um valor diário, este será multiplicado por 5 para 
gerar o valor semanal e, a partir daí, por 52 para gerar o salário anual bruto.

17. Segurado é o funcionário segurado e seus dependentes identificados pela empresa 
à seguradora, para quem a empresa pagou o devido prêmio.

18. Seguro de vida é o benefício pago na morte do segurado em virtude de acidente ou 
doença. Consulte a Tabela de Benefícios para obter detalhes do valor segurado. 

19. O seguro para a Invalidez oferece renda a um funcionário segurado que esteja 
incapacitado de realizar seus deveres empregatícios devido a um acidente ou a uma 
doença.  

19.1 O seguro de invalidez de curto prazo oferece uma renda a um funcionário 
segurado que esteja incapacitado de realizar os deveres empregatícios de sua 
própria ocupação devido a um acidente ou a uma doença. Após um período 
de deferimento, este benefício é pago mensalmente até o período máximo de 
24 meses. O período de deferimento aplicável à cobertura será especificado na 
Tabela de Benefícios.

19.2 O seguro de invalidez de longo prazo oferece uma renda a um funcionário 
segurado que esteja incapacitado de realizar qualquer ocupação lucrativa 
que esteja razoavelmente ligada à sua formação, às suas habilidades e à sua 
experiência. A indenização deste seguro será paga mensalmente até que o 
segurado atinja a idade limite indicada no Acordo da Empresa. 

19.3 O seguro de invalidez temporária oferece uma renda a um funcionário  
segurado que esteja incapacitado de realizar os deveres empregatícios de sua 
própria ocupação devido a um acidente ou a uma doença. Após um período 
de deferimento, este benefício é pago mensalmente até o período máximo de 
12 meses. O período de deferimento aplicável à cobertura será especificado na 
Tabela de Benefícios.

19.4 O seguro de invalidez permanente oferece o pagamento de uma quantia 
fixa a um funcionário segurado quando o mesmo for diagnosticado como 
permanentemente incapacitado (parcial ou total) e é incapaz de realizar tarefas 
essenciais de sua própria ocupação ou de uma ocupação adequada (como 
indicado na Tabela de Benefícios) devido a um acidente ou a uma doença, 
desde que:
a) A sua invalidez seja definitiva e irreversível; 
b) O funcionário segurado tenha sofrido uma perda financeira em relação a 

sua renda;
c) O grau da invalidez permanente, segundo a nossa avaliação, seja superior 

a 33,33%.
  

 Se a cobertura para a invalidez permanente for oferecida como um suplemento a 
cobertura para a invalidez de curto prazo/temporária, o pagamento do benefício 
para a invalidez permanente (caso o pedido de indenização seja aceito) apenas 
terá início após a cobertura dos seguros de invalidez de curto prazo/temporária 
chegarem ao fim.

20. Soma segurada é o montante máximo a ser pago na eventualidade de um pedido 
de indenização, em conformidade com o Acordo da Empresa. Os detalhes da soma 
segurada estão indicados na Tabela de Benefícios.

21. Trabalhando ativamente significa que o funcionário segurado:
a)  Está trabalhando em tempo integral;
b)  Realiza todos os deveres inerentes à sua ocupação profissional;
c)  Não está trabalhando em desacordo com o aconselhamento médico.

Definições
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Os benefícios dos seguros de Vida não serão pagos se a morte for resultado de:

1. Participação ativa em guerra, levantes populares, perturbações da ordem pública, terrorismo ou atos contra qualquer força beligerante 
estrangeira, quer a guerra tenha sido declarada ou não.

2. Doenças causadas intencionalmente ou lesões auto infligidas, inclusive tentativas de suicídio, que ocorram dentro de um ano da data de início 
da apólice.  

3. Participação ativa em atividades subterrâneas/submarinas, como mineração subterrânea ou mergulho em alto mar.

4. Qualquer atividade não marítima realizada em alto mar (tal como trabalho em uma plataforma estacionária), a menos que seja especificado 
diferentemente no Acordo da Empresa.

5. Contaminação química ou biológica, radioatividade ou qualquer contaminação por material nuclear, inclusive pela combustão de 
combustível nuclear.

6. Riscos passivos de guerra: 
a)  Estar em um país em estado de guerra, quando o governo britânico tenha recomendado que seus cidadãos o abandone, independentemente 

da nacionalidade do segurado e quando for desaconselhável viajar para tal país; ou
b)  Viajar ou permanecer por um período maior do que 28 dias em um país ou área onde o governo britânico considere “desaconselhável viajar, a 

não ser em ocasiões essenciais”.

 A exclusão relacionada aos riscos passivos de guerra é aplicável independentemente se o pedido de indenização tenha surgido por consequências 
diretas ou indiretas de 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.

Os benefícios para seguros de Morte ou perda de um dos membros por acidente não serão pagos se a morte, a perda de um dos membros por 
acidente ou invalidez permanente for o resultado de quaisquer exclusões listadas para o seguro de vida ou quaisquer das seguintes exclusões 
adicionais:

7. Abuso de substâncias: álcool, solvente ou drogas. O abuso de drogas irá incluir o abuso de medicamentos prescritos, não prescritos, legais ou 
ilegais. 

8. Voo em qualquer aeronave, incluindo helicópteros, a menos que o segurado seja passageiro e o piloto esteja legalmente licenciado ou seja um 
piloto militar e tenha preenchido o plano de voo programado quando exigido pelos regulamentos locais. 

9. As situações de invalidez ou morte resultantes de participação ativa em esportes fisicamente perigosos, incluindo, mas não se limitando a:  
 a) Asa delta, escalada ou montanhismo;
 b) Paraquedismo ou parapente;
 c) Participação em competições de velocidade com veículos motorizados;
 d) Participação profissional em esportes;
 e) Mergulho livre (snorkeling) ou mergulho (abaixo de 30 metros). O benefício de vida não será pago a um mergulhador não qualificado 
  (abaixo de 18 metros) caso ele não estiver mergulhando sob a supervisão de um instrutor de mergulho credenciado.

Os benefícios para Invalidez não serão pagos se a invalidez for resultado de qualquer uma das exclusões listadas nas modalidades Vida, Morte por 
acidente e Perda de um dos membros por acidente, além das seguintes exclusões adicionais:

10. Gravidez comum.

11. Segurados que sofrem de distúrbios mentais ou nervosos, exceto no caso de invalidez de curto prazo ou invalidez temporária, a não ser quando 
indicado de outra forma no Acordo da Empresa.

Os benefícios para Doenças em estágio terminal não serão pagos como resultado de qualquer uma das exclusões listadas nas modalidades Vida, 
Morte por acidente e Perda de um dos membros por acidente, além da seguinte exclusão adicional:

12. Doenças preexistentes.

Exclusões
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Tabela de Referência da 
cobertura de perda de um dos 
membros por acidente

Benefícios Parciais Porcentual da soma segurada a ser paga

1. Cabeça

1.1 Perda irreversível da visão em um olho 40%

1.2 Perda irreversível da audição em um ouvido 30%

1.3 Remoção parcial da mandíbula ou de metade dos ossos maxilares 40%

1.4 Perda de matéria do crânio em toda a sua espessura

 1.4.1  Área superficial de 3 cm² a 5 cm² 20%

 1.4.2  Área superficial de mais de 5 cm² 40%

2. Membros superiores Esquerda Direita

2.1 Para a perda de um braço ou uma mão 50% 60%

2.2 Para a perda de um polegar 15% 20%

2.3 Perda parcial de um polegar 5% 10%

2.4 Perda permanente de um osso do braço   40% 50%

2.5 Perda considerável dos dois ossos do antebraço 30% 40%

2.6 Paralisia

 2.6.1  Paralisia de um dos membros superiores 55% 65%

 2.6.2  Paralisia do nervo radial do antebraço 25% 30%

 2.6.3  Paralisia do nervo circunflexo 15% 20%

 2.6.4  Paralisia do nervo cubital 25% 30%

 2.6.5  Paralisia do nervo radial da mão 15% 20%

 2.6.6  Paralisia do nervo mediano 35% 45%

 2.6.7  Paralisia do nervo radial no sulco radial 35% 40%

2.7 Ancilose

 2.7.1  Pulso em posição favorável (reto e pronação) 15% 20%

 2.7.2  Pulso em posição desfavorável (extensão flexionada ou tensionada ou posição de supino) 25% 30%

 2.7.3  Cotovelo em posição favorável (15 graus ao redor do ângulo reto) 20% 25%

 2.7.4  Cotovelo em posição desfavorável 35% 40%

 2.7.5  Ombro 30% 40%

 2.7.6  Polegar 15% 20%

2.8 Amputação

 2.8.1  Para a perda de um dedo indicador 10% 15%

 2.8.2  Para a perda de duas falanges do dedo indicador 8% 10%

 2.8.3  Para a perda da falange ungueal do dedo indicador 3% 5%

 2.8.4  Para a perda de um dedo, exceto polegar, indicador e mediano 3% 7%

 2.8.5  Para a perda de um polegar e indicador 25% 35%

 2.8.6  Para a perda de quatro dedos, exceto um polegar 35% 40%

 2.8.7  Para a perda de quatro dedos, inclusive um polegar 40% 45%

 2.8.8  Para a perda de três dedos, exceto um polegar e indicador 15% 20%

 2.8.9  Para a perda de dois dedos, exceto um polegar e indicador   8% 12%

 2.8.10 Para a perda de um polegar e um dedo, exceto o indicador  20% 25%

 2.8.11 Para a perda de um dedo mediano 8% 10%
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Benefícios Parciais Porcentual da soma segurada a ser paga

3. Membros inferiores

3.1 Para a perda de um dos pés 45%

3.2 Para a perda parcial de um dos pés 35%

3.3 Perda de um osso da coxa ou dos dois ossos da perna 60%

3.4 Lesão na articulação do joelho com separação significativa dos fragmentos e dificuldade  40%
 considerável do movimento

3.5 Lesão na articulação do joelho com extensão limitada do movimento 20%

3.6 Encurtamento do membro inferior

 3.6.1  Mais de 3 cm 20%

 3.6.2  Mais de 5 cm 30%

3.7 Paralisia

 3.7.1  Membro inferior 60%

 3.7.2  Para a perda do nervo ciático poplíteo externo 30%

 3.7.3  Para a perda do nervo ciático poplíteo interno 20%

 3.7.4  Paralisia total de ambos os nervos poplíteos 40%

 3.7.5  Para a perda de todos os dedos dos pés 25%

3.8 Ancilose

 3.8.1  Quadril 40%

 3.8.2  Joelho 20%

 3.8.3  Dedão do pé 10%

Benefício total Porcentual da soma segurada a ser paga

4. Membros superiores e inferiores

4.1 Para a perda de ambas as mãos ou de ambos os pés ou da visão dos dois olhos 100%

4.2 Para a perda de ambos os braços ou de ambas as pernas 100%

4.3 Para a perda de ambos os pés 100%

4.4 Para a perda de um braço e de uma perna 100%

4.5 Para a perda de um braço e de um pé 100%

4.6 Para a perda de uma das mãos e de uma perna 100%

4.7 Para a perda de uma das mãos e de um pé 100%

4.8 Remoção da mandíbula 100%

4.9 Perda irreversível da fala devido a um trauma   100%

4.10 Perda irreversível da audição em ambos os ouvidos 100%

Observação: Para canhotos, desde que o beneficiário tenha declarado essa condição no pedido de indenização, as taxas relativas ao membro 
direito serão aplicadas ao esquerdo e vice-versa.
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Este documento é uma tradução em português do “Comprehensive life and disability solutions”. A versão original inglesa deste documento é a versão autoritária. Em caso de existir 
discrepâncias entre a versão traduzida e a versão original inglesa, informamos que a versão inglesa já é legalmente vincular por si mesma.
A AWP Health & Life SA, atuando sob sua sucursal na Irlanda, é uma empresa de sociedade anônima regida pelo Código de Seguros Francês. A empresa é registrada na França sob o 
número: 401 154 679 RCS Nanterre. 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 Worldwide Care está registrada como uma razão social da AWP Health & Life SA. Central de Atendimento:+ 353 1 645 4040. 
www.allianzworldwidecare.com 
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Equipe de suporte a vendas   
 
Allianz Worldwide Care
Tel:  +353 1 514 8442
Fax +353 1 630 1399
E-mail:  sales@allianzworldwidecare.com

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

www.allianzworldwidecare.com

Para obter mais informações, entre em contato com:

mailto:sales@allianzworldwidecare.com
http://www.allianzworldwidecare.com 

