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Motivos para escolher a 
Allianz Worldwide Care

Serviço de Atendimento a 
Emergências e Central de 
Atendimento multilíngue 
disponível 24 horas por dia,  
7 dias por semana

Excelente cobertura para recém-
nascidos – direito aos mesmos 
benefícios que os adultos 
quando adicionados à apólice

Extensa rede global de 
provedores médicos

Três planos abrangentes: 
escolha a opção que melhor 
atenda às suas necessidades e 
orçamento

Inovador aplicativo móvel 
MyHealth

Soluções de saúde que apoiam a 
sua mobilidade internacional

Excelente cobertura para 
condições congênitas e crônicas 



GlobalPass Company 
Choice 1

GlobalPass Company 
Choice 2 GlobalPass Connect

Benefícios de assistência hospitalar¹ - Consulte a seção “Informações adicionais” para obter mais informações sobre a Autorização para Tratamento

Acomodação hospitalar (quarto particular)¹ 100%

Tratamento intensivo¹ 100%

Medicamentos prescritos e materiais¹  
(somente para tratamento hospitalar e em centros de cuidados diários)
(medicamentos prescritos são aqueles que, legalmente, podem ser vendidos apenas com receita médica)

100%

Despesas cirúrgicas, incluindo anestesia e custos de centro cirúrgico¹  100%

Honorários de médicos e terapeutas¹ 
(somente para tratamento hospitalar e em centros de cuidados diários) 100%

Aparelhos e materiais cirúrgicos¹ 100%

Exames para diagnósticos¹ 
(somente para tratamento hospitalar e em centros de cuidados diários) 100%

Transplante de órgãos¹ 
(somente para tratamento hospitalar e em centros de cuidados diários)

100% 
(até um limite de US$50.000 por diagnóstico para a 
procura, o transporte e a coleta de órgãos, células ou 

tecidos. Também estão incluídos os custos médicos de 
um doador vivo)

US$500.000
(até um limite de 

US$50.000 por 
diagnóstico para a 

procura, o transporte e a 
coleta de órgãos, células 

ou tecidos. Também 
estão incluídos os custos 
médicos de um doador 

vivo)

Cirurgia bariátrica²
(Tratamento hospitalar e ambulatorial)
(aplica-se um período de carência de 24 meses)

US$15.000 
Ao longo de toda a vida

N/D

Psiquiatria e psicoterapia¹ 
(somente para tratamento hospitalar e em centros de cuidados diários)
(aplica-se um período de carência de 24 meses) 
(até um máximo de 90 dias ao longo de toda a vida) 

US$25.000 US$12.500 N/D

Despesas de acomodação hospitalar para um dos pais acompanhando um dependente 
menor de 18 anos¹  100% US$350 por noite,

máx. de 30 noites

Tratamento odontológico hospitalar de emergência 100%, não se aplica franquia a este benefício

Outros benefícios - Consulte a seção “Informações adicionais” para obter mais informações sobre a Autorização para Tratamento

Tratamento hospitalar sem internação²  100%

Diálise do rim² 100%

Cirurgia ambulatorial² 100%

Cirurgia ocular a laser 
(limitado a um tratamento por período de vida) US$1.350 N/D

Cuidados de enfermagem domiciliar ou em clínica de convalescença² 
(imediatamente após ou substituindo a internação)  

US$200 por dia, 
máx. de 30 dias

N/D
US$100 por dia,
máx. de 30 dias

Tratamento de reabilitação² 
(tratamento hospitalar, ambulatorial e em centros de cuidados diários); deve começar dentro de 14 dias 
após a alta, depois da conclusão do tratamento médico agudo e/ou tratamento cirúrgico)

US$6.250 US$3.550 US$3.000

Ambulância local US$3.000, não se aplica franquia a este benefício

Limite máximo do plano e franquias opcionais GlobalPass Company 
Choice 1

GlobalPass Company 
Choice 2 GlobalPass Connect

Limite máximo do plano US$9.000.000 US$7.000.000 US$3.000.000

Franquia opcional por pessoa e por ano de vigência da apólice US$0/US$500/US$1.000/US$2.000/ US$5.000/US$10.000/US$20.000

Franquia opcional por família e por ano de vigência da apólice US$0/US$750/US$1.500/US$3.000/US$6.000/US$9.000/US$15.000

Planos Principais

A Autorização para Tratamento é necessária para todos os benefícios indicados pelos números 1 e 2 nas tabelas a seguir – consulte a seção 
“Informações adicionais” deste documento, para obter mais informações. 



GlobalPass Company 
Choice 1

GlobalPass Company 
Choice 2 GlobalPass Connect

Tratamento de emergência fora da área de cobertura (para viagens com duração 
máxima de seis semanas)
(Os membros com cobertura ‘Mundial’ também estão cobertos para tratamento de emergência)

100%, máx. de 42 dias 
Não se aplica franquia a este benefício

Evacuação médica² 
100%

Não se aplica franquia a este benefício

US$100.000
Não se aplica franquia a 

este benefício

Se o tratamento médico necessário não estiver disponível no local, providenciaremos a remoção do 
segurado para o centro médico mais próximo²

Se o paciente precisar de tratamentos prolongados, cobriremos os custos de acomodação em hotel²

Para casos de evacuação médica, se não houver sangue adequado disponível no local²

Se por necessidade médica o segurado não puder retornar ao país de origem após a alta de um episódio 
de internação hospitalar, os custos de acomodação em hotel estarão cobertos² 100%, máx. de 7 dias

Despesas de um acompanhante do paciente evacuado² 
US$3.750

Não se aplica franquia a este benefício

US$3.000
Não se aplica franquia a 

este benefício

Despesas de viagem para acompanhantes também cobertos do segurado evacuado² 
US$2.800 por evacuação

Não se aplica franquia a este benefício

US$2.000 por evacuação
Não se aplica franquia a 

este benefício

Repatriação de restos mortais² 
100% 

Não se aplica franquia a este benefício

US$20.000
Não se aplica franquia a 

este benefício

Despesas de viagem para acompanhantes também cobertos em casos de  
repatriação de restos mortais de segurados² 

US$2.800 por repatriação
Não se aplica franquia a este benefício

US$2.000 por repatriação
Não se aplica franquia a 

este benefício

Exames de Ressonância Magnética e CT (Tomografia Computadorizada)  
(tratamento hospitalar e ambulatorial) 100%

Exames PET² e PET-CT²   
(tratamento hospitalar e ambulatorial) 100%

Oncologia²  
(tratamento hospitalar, ambulatorial e em centros de cuidados diários) 100%

Aquisição de uma peruca US$270, ao longo de toda a vida

Cirurgia preventiva² 
(tratamento hospitalar e ambulatorial) US$25.000 US$15.000

Atendimento paliativo² US$25.000 N/D US$10.000

Tratamento de longo prazo² 100%, máx. de 90 dias ao longo de toda a vida N/D

Rotinas de maternidade²  
(tratamento hospitalar e ambulatorial)
(aplica-se um período de carência de 10 meses)

US$8.500
Não se aplica franquia quando a franquia selecionada for inferior 
ou igual a US$2.000, para um plano individual, ou US$3.000, para 

um plano familiar

US$4.000
Não se aplica franquia quando 

a franquia selecionada for 
inferior ou igual a US$2.000, 

para um plano individual, 
ou US$3.000, para um plano 

familiar

- Armazenamento de células-tronco²
(tratamento hospitalar)
(estão cobertos os custos da extração e um ano de preservação das células-tronco)  

US$2.000 por gravidez coberta (incluído no benefício de Rotinas de maternidade)

Complicações na gravidez² 
(tratamento hospitalar e ambulatorial)
(aplica-se um período de carência de 10 meses)

100% US$500.000 ao longo de 
toda a vida

Complicações no parto² 
(tratamento hospitalar)
(aplica-se um período de carência de 10 meses)

US$12.500 US$10.000

Planos de Saúde GlobalPass para a América Latina – Planos Corporativos



Planos Ambulatoriais

Planos Odontológicos

GlobalPass Company 
Choice 1

GlobalPass Company 
Choice 2 GlobalPass Connect

Honorários médicos (incluindo honorários de especialista)
100%, máx. de  
25 consultas

N/D
100%, máx. de  
25 consultas

Segunda opinião médica² 100% N/D

Medicamentos prescritos
(medicamentos prescritos são aqueles que, legalmente, podem ser vendidos apenas com receita médica) 

100%,
máx. de US$7.000

N/D 100%,
máx. de US$7.000

Exames para diagnósticos 100% N/D 100%

Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia oculomotora, terapia ocupacional², tratamento 
quiroprático, osteopatia, medicina herbal chinesa, homeopatia, acupuntura e  
podologia prescritas

100%, 
máx. de 60 consultas

N/D US$10.000

Consultas com nutricionista 
(apenas para o tratamento de uma condição médica diagnosticada. O encaminhamento médico é  
necessário)

100%, máx. de 6 consultas N/D

Psiquiatria e psicoterapia  
(aplica-se um período de carência de 24 meses)

100%, máx. de 25  
consultas

N/D

Exames de rotina e bem-estar, incluindo exames para a detecção de doenças em sua 
fase inicial
Exames de rotina estão limitados a:
• Exame físico
• Exames de sangue (contagem completa do sangue, exame bioquímico, perfil lipídico, provas de 

função tireoideana, provas de função hepática, provas de função renal)
• Exames cardiovasculares (exame físico, eletrocardiograma, pressão arterial) 
• Exame neurológico (exame físico) 
• Exames para a detecção de câncer 

- Preventivo anual (Papanicolau)
- Mamografia (a cada dois anos para mulheres com idade igual ou superior a 45 anos, ou mais cedo 

quando houver casos de câncer de mama na família)
- Exame da próstata (anual, para homens com idade igual ou superior a 50 anos, ou mais cedo 

quando houver casos de câncer de próstata na família)
- Colonoscopia (a cada cinco anos para segurados com idade igual ou superior a 50 anos, ou idade 

igual ou superior a 40 anos quando houver casos de câncer de intestino na família)
- Exame anual de sangue oculto nas fezes 

• Densitometria óssea (a cada cinco anos para mulheres com idade igual ou superior a 50 anos)
• Exames pediátricos de rotina (para crianças de até 6 anos, até um máximo de 15 consultas nesse 

período de vida) 

US$400 
Não se aplica franquia a 

este benefício
US$400

US$400 
Não se aplica franquia a 

este benefício

• Exame genético BRCA1 e BRCA 2 (quando houver casos de câncer nos parentes mais próximos; válido 
apenas para o plano GlobalPass Company Choice 1) N/D N/D

Equipamentos médicos prescritos  100% N/D US$7.000

Óculos e lentes de contato prescritos, incluindo exame oftalmológico   US$250 N/D

GlobalPass Company 
Choice 1

GlobalPass Company 
Choice 2 GlobalPass Connect

Limite odontológico máximo US$1.500 Não aplicável US$750

Reembolso

Tratamento odontológico 50% de reembolso N/D 50% de reembolso

Cirurgia dentária 50% de reembolso N/D 50% de reembolso

Periodontia 50% de reembolso N/D 50% de reembolso

Ortodontia e próteses odontológicas   
(aplica-se um período de carência de 10 meses) 50% de reembolso N/D 50% de reembolso

Tratamento ambulatorial odontológico de emergência 80% de reembolso N/D 80% de reembolso 

Observe que oferecemos a oportunidade de adquirir o GlobalPass Company Choice 1 e GlobalPass Connect sem o Plano Odontológico.  
Neste caso, será aplicado um desconto de 5% sobre o seu prêmio.



Informações adicionais

Planos de Saúde GlobalPass para a América Latina – Planos Corporativos

Condições congênitas e hereditárias

Condições congênitas e hereditárias estão cobertas até o limite  
máximo do plano. No entanto, para segurados menores de 18 anos,  
a cobertura está limitada a US$750.000 ao longo de toda vida 
(GlobalPass Choice) ou US$500.000 ao longa de toda a vida 
(GlobalPass Connect). A cláusula de condições preexistentes é aplicada 
para condições congênitas e hereditárias.

Tratamentos nos EUA

Para tratamentos nos EUA, a Allianz Worldwide Care estabeleceu uma 
parceria com a Olympus Managed Healthcare (OMHC), a qual conta 
com uma rede exclusiva de estabelecimentos e provedores médicos 
que oferecem o pagamento direto das despesas médicas. Observe que 
você não está restrito a usar esta rede. No entanto, se você está  
coberto pelo plano GlobalPass Connect e optar por um provedor fora 
dessa rede, reembolsaremos apenas 60% das despesas médicas.

Como devo marcar um tratamento nos EUA?
Se você tem cobertura “mundial” e deseja realizar um tratamento nos 
EUA, entre em contato conosco na linha dos EUA (+1) 800 541 1983.
Você também pode solicitar uma ligação na página de contatos do site 
globalpass.omhc.com, seguindo as instruções na tela.

Doenças preexistentes

As doenças preexistentes estão cobertas por esta apólice, a não ser 
que seja indicado o contrário no Formulário de Condições Especiais 
enviado a você antes do início da cobertura, se relevante. 

Períodos de carência

O período de carência é o período de tempo a contar do início de sua 
apólice (ou da data de efetivação no caso de um dependente) durante 
o qual você não tem direito a cobertura para certos benefícios  
incluídos na sua apólice. A Tabela de Benefícios irá indicar os benefícios 
que estão sujeitos a períodos de carência.

Termos e condições da apólice

Observe que a cobertura para grupos está sujeita à avaliação médica 
(exceto para grandes grupos); ou seja: doenças preexistentes podem 
ser excluídas da cobertura ou uma taxa adicional de prêmio poderá ser 
aplicada para refletir o risco maior devido a doenças preexistentes ou 
riscos adicionais. A cobertura está sujeita à aceitação de sua solicitação 
de cobertura, que é confirmada somente quando o Certificado de 
Seguro é emitido. A Tabela de Benefícios descreve em linhas gerais a 
cobertura correspondente a cada plano. A cobertura está sujeita aos 
termos e as condições da apólice, como detalhado no Guia de  
Benefícios para Funcionários, enviado a cada membro no início da 
apólice. Você pode baixar o Guia de Benefícios para Funcionários em 
nosso site: www.allianzworldwidecare.com

A Allianz Worldwide Care oferece duas áreas de cobertura:

A área de cobertura escolhida estará indicada no Certificado de Seguro.

Áreas de cobertura

América Latina e Caribe apenasMundial, que fornece cobertura em  
qualquer parte do mundo 



Autorização para Tratamento

Certos tratamentos e custos requerem a apresentação antecipada do 
Formulário de Autorização para Tratamento. Depois da aprovação da 
Allianz Worldwide Care, a cobertura para esses tratamentos ou custos 
requeridos poderá, então, ser concedida. Na Tabela de Benefícios, os 
benefícios que requerem aprovação mediante a Autorização para 
Tratamento serão indicados pelos números 1 ou 2. 

¹  Se a Autorização para Tratamento não for obtida para os benefícios 
listados com o número 1, nós nos reservaremos o direito de declinar 
o pedido de reembolso. Se for comprovada a necessidade médica do 
tratamento, pagaremos apenas 80% do benefício.

²  Se a Autorização para Tratamento não for obtida para os benefícios 
listados com o número 2, nós nos reservaremos o direito de declinar 
o pedido de reembolso. Se for comprovada a necessidade médica do 
tratamento, pagaremos apenas 50% do benefício.

O processo de Autorização para Tratamento garantirá que o pagamento 
seja efetuado diretamente ao hospital para tratamentos hospitalares, 
quando possível.

Processamento dos pedidos de reembolso

A Allianz Worldwide Care tem uma maneira simples e rápida de 
processar pedidos de reembolso , garantindo maior facilidade para 
solicitar o reembolso de despesas médicas.  

Inovação no envio dos pedidos de reembolso

O jeito mais rápido e fácil de enviar os pedidos de 
reembolso é via o nosso aplicativo MyHealth. Os 
segurados devem apenas fornecer alguns detalhes 
essenciais, fotografar a(s) fatura(s) e apertar o botão 
“enviar”. 

Entretanto, também, é possível enviar os pedidos de reembolsos por 
e-mail, por fax ou por correio. 

Para saber mais sobre as principais funcionalidades de nosso aplicativo 
MyHealth, acesse: www.allianzworldwidecare.com/myhealth



Este documento é uma tradução em português da “GlobalPass Choice & Connect – Company Plans - Table of Benefits”. A versão original inglesa deste documento é a versão autoritária. 
Se houver discrepâncias entre esta tradução e a versão inglesa, informamos que a versão inglesa é a legalmente vinculante. 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.
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Para obter mais informações, entre em contato conosco:

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

sales@allianzworldwidecare.com
www.allianzworldwidecare.com

Central de Atendimento
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 1 629 7117

www.facebook.com/allianzworldwidecare
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.youtube.com/user/allianzworldwide
www.linkedin.com/company/allianz-worldwide-care

Classificação válida a partir de 17 de 
Dezembro de 2015. Para classificações 

mais recentes, acesse www.ambest.com  


