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Planos de Saúde GlobalPass para a  
América Latina

Formulário  
de Solicitação
PREENCHA ESTE FORMULÁRIO EM LETRA DE FÔRMA



Se você estiver adicionando um novo dependente, por favor, indique o número de sua apólice existente:

Se você estiver solicitando adesão a uma conta corporativa, por favor indique:

Nome do grupo:                           Número do grupo: 

1 Detalhes do candidato à cobertura (observe que o candidato à cobertura será o titular da apólice)
 Para garantir o recebimento de sua correspondência, qualquer alteração nas informações de contato nos deverá ser comunicada. Consideraremos apenas as solicitações para 

cobertura realizadas até o dia anterior ao seu 76° aniversário. Observe que, se você desejar obter cobertura dos Planos de Saúde GlobalPass sob uma apólice individual, seu país de 
residência deve fazer parte do Caribe ou da América Latina (com exceção do Brasil, já que os Planos de Saúde GlobalPass não estão disponíveis para residentes no país que desejam 
obter cobertura sob uma apólice individual). 

2 Dependentes a serem incluídos na apólice
 Os dependentes podem incluir o cônjuge/parceiro e todos os filhos financeiramente dependentes do titular da apólice até o dia anterior ao seu aniversário de 18 anos; ou até o dia 

anterior ao seu aniversário de 24 anos, se forem estudantes em tempo integral. Para incluir um filho com idade igual ou superior a 18 anos na apólice, é necessário anexar uma 
carta da faculdade/universidade que confirme a sua condição de estudante, ou uma cópia de sua carteirinha de estudante. Consideraremos apenas as solicitações de cobertura 
para adultos realizadas até o dia anterior ao seu 76º aniversário. Se não houver espaço suficiente para todos os dependentes, utilize outro Formulário de Solicitação.

Sr.     Sra.      Srta.           Outros          Nome

Sobrenome

Data de nascimento            Sexo:           Masculino             Feminino 

País de origem 

Nacionalidade

País principal de residência 

Endereço completo no país principal de residência (obrigatório) 

 

Telefone principal 

Telefone alternativo

E-mail (obrigatório. Por favor, indique em letra de fôrma) 

Profissão (obrigatória). Indique se for estudante  

Indique o idioma em que deseja receber a documentação da apólice: 

Português  Inglês   Espanhol  

Detalhes de seu plano de saúde atual – nacional ou internacional 

Nome da seguradora

Número da apólice                     Data de início da cobertura  

CÓDIGO DO PAÍS 

CÓDIGO DO PAÍS 

CÓDIGO DE ÁREA 

CÓDIGO DE ÁREA 

 Dependente 1 Dependente 2 Dependente 3

Parentesco com o candidato  Cônjuge    Filho(a)  Cônjuge    Filho(a)  Cônjuge    Filho(a)  
à cobertura

Nome

Sobrenome

Data de nascimento

Sexo Masculino    Feminino  Masculino    Feminino  Masculino    Feminino 

Profissão (obrigatório);  
favor indicar se for estudante  

País de origem

País principal de residência

Nacionalidade

Detalhes do plano de saúde atual – nacional ou internacional

Nome da seguradora

Número da apólice

Data de início da cobertura 

Sempre que aparecerem neste formulário, as seguintes palavras ou frases terão o sentido definido abaixo:
País de origem: o país declarado para o qual o candidato à cobertura deseja ser repatriado.
País principal de residência: o país no qual você (ou seus dependentes, se aplicável) mora por mais de seis meses durante o ano.

D D / M M / A A D D / M M / A A D D / M M / A A

D D / M M / A A D D / M M / A A D D / M M / A A

D D / M M / A A

D D / M M / A A



5 Doenças preexistentes
 Doenças preexistentes são condições médicas ou quaisquer doenças relacionadas às mesmas cujos sintomas tenham sido apresentados em algum ponto durante a 

sua vida, independentemente de já terem sido medicamente tratadas ou não. Consideraremos preexistente qualquer doença ou condição a essa relacionada que você 
ou seus dependentes estão, estivessem ou pudessem estar cientes, ou se a preexistência é claramente demonstrada por uma das três fontes predefinidas de prova 
médica publicada internacionalmente (PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed, ELSEVIER: www.elsevier.com ou Uptodate: www.uptodate.com). As doenças que 
possam surgir entre o preenchimento do Formulário de Solicitação e a data de início da apólice também serão consideradas preexistentes. Tais doenças preexistentes 
estarão sujeitas à avaliação médica e, se não nos forem declaradas, não serão cobertas. Portanto, é necessário que você nos avise de quaisquer alterações materiais 
nas informações fornecidas entre o envio de sua solicitação e a aprovação da sua cobertura. Por meio desta solicitação, você está obrigado a fornecer quaisquer 
informações adicionais que possamos requerer. O preenchimento completo e preciso deste Formulário de Solicitação e o fornecimento de todas as informações 
relevantes são condições que precedem a cobertura.

6 Declaração de saúde
 Responda às perguntas a seguir baseando-se em seu histórico médico completo (e também no histórico médico de seus dependentes, se aplicável). Todos os fatos 

materiais (quaisquer fatos que venham a influenciar a nossa avaliação e aprovação desta solicitação) devem ser revelados. Caso você não os revele, a apólice 
poderá ser invalidada. Se você estiver em dúvida sobre a materialidade de um fato, ele deve ser revelado. 

4 Detalhes do plano (esta seção não precisa ser preenchida se você estiver solicitando adesão a uma conta corporativa)
 Observe que o plano selecionado será aplicado a todos os membros da apólice. Os benefícios relacionados à maternidade só estarão disponíveis se você estiver incluindo 

o seu cônjuge/parceiro(a) nesta solicitação de cobertura.

3 Data de início da cobertura

 Candidato à cobertura Dependente 1  Dependente 2 Dependente 3

Altura cm cm cm cm

Peso kg kg kg kg

Você consumiu qualquer forma de tabaco no último ano? Sim  Não  Sim  Não   Sim  Não  Sim  Não 
Se a resposta for afirmativa, indique a quantidade diária de consumo.

Qual é a quantidade de bebidas alcoólicas que você consome por semana?
(1 dose = 1 unidade, 250ml de cerveja = 1 unidade, 1 taça de vinho  
= 1 unidade.  Indique “zero” se não consumir bebidas alcoólicas) 

Você usa óculos ou lentes de contato? Sim  Não  Sim  Não   Sim  Não  Sim  Não 
Se a resposta for afirmativa, indique:

• Condição médica  

• Número de dioptria (grau) de cada olho 
 (esta informação normalmente é indicada na sua receita oftalmológica) 

/semana/semana/semana/semana

/dia /dia /dia /dia

Indique a data em que você deseja que a cobertura se inicie:

A cobertura estará sujeita à aprovação de sua cobertura, que será confirmada somente quando o Certificado de Seguro for emitido.

Se seu plano não estiver listado na seção acima, por favor indique o plano selecionado e quaisquer planos complementares:  

          Selecione sua área de cobertura:

 Mundial 
 Somente América Latina e Caribe 

3

21

          Selecione a sua franquia: 

Cobertura individual contendo no máximo um dependente  Cobertura familiar contendo três ou mais membros 
(as franquias são aplicadas por indivíduo, por ano de vigência da apólice)  (as franquias são aplicadas por família, por ano de vigência da apólice)

 US$500  US$1.000   US$750  US$1.500
 US$2.000  US$5.000   US$3.000  US$6.000
 US$10.000  US$20.000   US$9.000  US$15.000

         Selecione o plano de sua escolha: 

 GlobalPass Individual Choice 1 com o Plano Odontológico 
 GlobalPass Individual Choice 1 sem o Plano Odontológico 
 GlobalPass Individual Connect com o Plano Odontológico
 GlobalPass Individual Connect sem o Plano Odontológico
 GlobalPass Individual Choice 2 

D D / M M / A A



4.  Algum de seus pais, irmãos ou irmãs (vivos ou falecidos) sofreram, antes de completarem 65 anos de idade, das seguintes condições médicas: diabetes, doenças 

cardíacas, pressão alta, colesterol alto, câncer, doenças renais, polipose do cólon, doença dos neurônios motores ou outras doenças hereditárias?    Sim  Não 

 Se a resposta for afirmativa, indique:

 Quem foi afetado pela condição médica (por exemplo: mãe) do

  Candidato à cobertura    Dependente 1   Dependente 2   Dependente 3   Outros

 Sua idade quando a condição foi diagnosticada         Condição médica 

 Quem foi afetado pela condição médica (por exemplo: pai) do

  Candidato à cobertura    Dependente 1   Dependente 2   Dependente 3   Outros

 Sua idade quando a condição foi diagnosticada         Condição médica 

 Quem foi afetado pela condição médica (por exemplo: irmão) do

  Candidato à cobertura    Dependente 1   Dependente 2   Dependente 3   Outros

 Sua idade quando a condição foi diagnosticada         Condição médica 

As perguntas 5 e 6 devem ser preenchidas  apenas se você estiver adquirindo cobertura odontológica.

5.  Alguma das pessoas que estejam solicitando cobertura por meio deste formulário foi orientada a realizar algum tratamento?             Sim  Não 
 Se a resposta for afirmativa, você precisará preencher um Questionário Odontológico, disponível para download em nosso site:  www.allianzworldwidecare.com/dental

6.  Alguma das pessoas que estejam solicitando cobertura por meio deste formulário:

 (a) Sofre de periodontite (desordem extensiva da gengiva e das estruturas de suporte aos dentes)?  Sim  Não 

 (b) Perdeu dentes permanentes que não foram substituídos, ou possui coroas, blocos, implantes, pontes ou obturações?  Sim  Não 

 Se a resposta for afirmativa, indique o nome da pessoa, o tipo e quantidade de cada tratamento referido acima e o número de dentes com pontes (se aplicável).

Se não houver espaço suficiente, utilize outro Formulário de Solicitação.

Se não houver espaço suficiente, utilize outro Formulário de Solicitação.

1.  Alguma das pessoas que estejam solicitando cobertura por meio deste formulário sofreu de, foi hospitalizada com, recebeu tratamento ou passou  

por um exame ou investigação para:

 (a)  Reumatismo, gota, artrite, paralisia, doenças ósseas ou musculares e qualquer tipo de distúrbio na coluna ou no pescoço?   Sim  Não 

 (b)  Epilepsia ou outra doença neurológica como, mas não se limitando a enxaqueca, esclerose múltipla ou lesão do nervo?              Sim  Não 

 (c)  Qualquer condição médica relacionada ao sistema digestivo, incluindo problemas no esôfago, estômago, fígado ou intestino/cólon? Sim  Não 

 (d)  Ansiedade, depressão, encefalomielite, doenças psicológicas, psiquiátricas ou mentais?    Sim  Não 

 (e)  Qualquer condição médica relacionada à função reprodutiva ou doença ginecológica ou genital?  Sim  Não 

 (f)  Alguma desordem relacionada aos rins, trato urinário, vesícula biliar, próstata ou pâncreas, incluindo diabetes? Sim  Não 

 (g) Algum tumor, nódulo, cisto, verruga ou câncer?  Sim  Não 

 (h) Algum quadro médico relacionado aos olhos, ouvidos, nariz, tireoide ou doenças de pele como acne, eczema ou dermatite?  Sim  Não 

 (i)  Algum quadro ou doença cardíaca, arritmia, sopro, dor no peito, acidente vascular cerebral (AVC), hemorragia, coágulos, desordens sanguíneas,  

 problemas de pressão ou colesterol alto?  Sim  Não 

 (j)  Asma, bronquite ou algum outro quadro respiratório como, mas não se limitando à, rinite, sinusite ou alergia?   Sim  Não 

 (k)  Excesso de álcool ou uso inapropriado de drogas?  Sim  Não 

 (l)  Alguma outra doença ou lesão que necessite de assistência médica (exceto resfriados ou gripe) que não tenha sido mencionada acima?  Sim  Não 

2.  Alguma das pessoas que estejam solicitando cobertura por meio deste formulário: 

 (a)  Alguma vez obteve resultado positivo em testes de HIV, Hepatite B ou C, ou está aguardando os resultados de algum desses exames?  Sim  Não 

  Se o resultado foi negativo, ter sido submetido a um teste de HIV, por si só, não tem nenhum efeito nas suas cláusulas de aceitação da apólice.

 (b)  Recebeu tratamento hospitalar para qualquer lesão, doença ou condição médica que tenha exigido algum tipo de tratamento que demandasse  

 afastamento do trabalho por mais de 14 dias seguidos?     Sim  Não 

 (c)  Fez algum exame para a prevenção do câncer ou check-up geral nos últimos cinco anos? Sim  Não 

3.  Alguma das pessoas que estejam solicitando cobertura por meio deste formulário está: 

 (a)  Apresentando sintomas ou foi aconselhada a procurar um médico para consulta ou tratamento em decorrência de algum acidente, lesão,  

 doença ou qualquer outra condição médica não mencionada acima, ou está aguardando o resultado de exames, testes ou tratamentos?  Sim  Não 

 (b)  Tomando algum tipo de medicamento (incluindo medicamentos de venda sem prescrição médica) regularmente?  Sim  Não  



7 Legislação de proteção de dados – recolhimento e utilização de informações pessoais

Nestas declarações, as informações referem-se aos dados e informações pessoais enviadas, seja nos Formulários de Solicitação, Pedido de Reembolso, Autorização para 
Tratamento, documentos e informações de apoio que podemos recolher em relação aos produtos ou serviços que fornecemos. A Allianz Worldwide Care, parte do grupo Allianz, 
será a controladora de dados a respeito dessas informações. 

Utilizações: Informações pessoais podem ser utilizadas com a finalidade de administrar a apólice (ex. para a subscrição, processo de reembolso e prevenção a fraudes). Observe 
que poderemos utilizar serviços de terceiros para processar dados em nosso nome. Estes serviços, que podem ser realizados fora do Espaço Econômico Europeu (EEE), estarão 
sujeitos a restrições contratuais relacionadas à confidencialidade e segurança, de acordo com as obrigações impostas pela legislação de proteção de dados.

Dados sensíveis: Precisamos coletar dados sensíveis em relação a você (como dados médicos) para avaliar os termos da apólice que emitimos e/ou para administrar os pedidos 
de reembolso.

Divulgação de informação: Podemos compartilhar as suas informações com nossos agentes, membros do grupo Allianz, outras seguradoras e seus agentes, provedores de serviço 
médico, qualquer intermediário que esteja atuando em seu nome ou com órgãos reguladores (dos quais sejamos membros ou regulados por eles). Em certas circunstâncias, 
poderemos utilizar os serviços de um investigador particular para investigar um pedido de reembolso que você tenha nos enviado. 

Retenção: Estamos obrigados a reter seus dados pelo período de seis anos da data de encerramento da cobertura.  Não reteremos seus dados por tempo maior que o necessário 
e apenas os armazenaremos para o propósito para o qual foram obtidos.

Representação e consentimento: Ao assinar este formulário você confirma que tem a autoridade de atuar em nome de seus dependentes em relação a todas as informações 
pessoais fornecidas, e que consente que a Allianz Worldwide Care processe, divulgue, utilize e conserve as informações sobre você e sobre seus dependentes.

Acesso: Você tem o direito de solicitar e receber uma cópia de seus dados pessoais em nossa posse. Se desejar exercer este direito, você deve escrever para Data Protection Officer, 
no endereço que aparece no final deste formulário ou por e-mail para: client.services@allianzworldwidecare.com 

Gravação das chamadas telefônicas: As ligações para a Central de Atendimento serão gravadas e poderão ser monitoradas por razões regulamentares ou para fins de treinamento 
e qualidade.

Número 
da 

pergunta

Nome da pessoa 
afetada pela 

condição médica

Diagnóstico Data em que 
a doença se 

tornou aparente

Frequência e severidade 
dos sintomas

Data do último 
episódio

Resultado 
de exames

Tratamentos (recebidos 
ou em andamento) ou 

recuperação

 Informações adicionais para respostas afirmativas
 Forneça as informações solicitadas abaixo, caso tenha respondido “Sim” a qualquer parte das perguntas 1, 2, 3 ou 4 na Declaração de Saúde. Indique casos onde houve a 

recuperação completa e casos em que a condição ou doença resultou em sequelas para você ou seus dependentes (se aplicável). Recomendamos que você anexe toda a 
documentação médica de apoio, como os certificados médicos ou resultado de exames, sempre que possível. 

Se não houver espaço suficiente na tabela acima, utilize outro Formulário de Solicitação

Por favor indique o nome, endereço e telefone do médico da família ou que geralmente atende a todas as pessoas inclusas nessa solicitação de cobertura. Use uma folha 
separada se o espaço fornecido abaixo não for suficiente:



8 Declaração
Leia cuidadosamente as declarações a seguir e assine no espaço abaixo somente se você entender e estiver de acordo com as declarações referidas.

(a) Declaro que todas as informações fornecidas acima são verdadeiras e completas, incluindo as respostas que não apresentam minha caligrafia. Declaro também que não omiti,  
adulterei ou distorci qualquer fato material. Entendo que esta inscrição será a base do meu contrato com a Allianz Worldwide Care, e que qualquer declaração falsa, incorreta  
ou enganosa e a omissão de qualquer fato material poderá tornar este contrato nulo e sem efeito.

(b) Responsabilizo-me em informar imediatamente por escrito à Allianz Worldwide Care sobre qualquer alteração no meu estado de saúde ou no estado de saúde de 
meus dependentes entre o preenchimento e a data de início da apólice.

(c) Eu concordo em renunciar quaisquer direitos que eu possa ter a respeito de sigilo ou confidencialidade médica quando relacionados ao acesso de meus registros médicos 
e autorizo que a Allianz Worldwide Care, caso julgue apropriado, verifique as declarações sobre minha condição de saúde e as declarações fornecidas a outras seguradoras 
sobre contratos anteriores ou atuais. Autorizo todos os médicos, clínicos, dentistas, profissionais ligados à área de saúde, funcionários de hospitais, órgãos de saúde e clínicas 
médicas a comunicarem qualquer informação relevante relacionada à minha condição médica aos profissionais de saúde da Allianz Worldwide Care, seus representantes 
nomeados ou a profissionais agindo como terceiros, em caso de disputas, sujeito a quaisquer restrições legais que possam ser aplicadas. Esta declaração também se aplica 
aos meus dependentes, incluindo aqueles que não podem avaliar o significado desta declaração.

(d) Confirmo que li e entendi completamente as definições, benefícios, exclusões e condições desta apólice, incluindo os detalhes relacionados a doenças preexistentes.

(e) Eu entendo que:

(i)  Este Formulário de Solicitação terá validade de dois meses a partir da data de preenchimento e de assinatura do mesmo.

(ii) Posso cancelar minha solicitação por escrito por meio de carta, e-mail ou fax, em até 30 dias após a data em que recebi os termos e condições completos da minha 
apólice e, que desde que não tenha submetido um pedido de reembolso, tenho direito ao reembolso total do valor do prêmio.

(f) Eu aceito que:

(i)  Seja de minha responsabilidade verificar a exatidão das informações contidas no Certificado de Seguro, uma vez que for emitido. Se o conteúdo não estiver de acordo 
com o Formulário de Solicitação, a situação será considerada aceita caso eu não a conteste em até 30 dias após a data de emissão do Certificado de Seguro.

(ii) Esta apólice esteja sujeita aos termos e condições padrões do contrato incluídos no Guia de Benefícios e válidos no momento do início da cobertura.

(g) Concordo que é minha responsabilidade verificar se estou sujeito a quaisquer requisitos locais relacionados à cobertura de saúde obrigatória e confirmo que minha  
cobertura é legalmente adequada. 

 Como candidato à cobertura, assino as declarações acima e este Formulário de Solicitação para e em nome de todas as pessoas incluídas neste formulário.

 Assinatura do candidato à cobertura 

 Nome do candidato à cobertura em letra de fôrma

 Data

9 Intermediário nomeado
Na qualidade de candidato à cobertura, autorizo por meio desta declaração                                                                
a atuar em meu nome e em nome de todas as pessoas nomeadas neste formulário, com o intuito de administrar a apólice 
– o que pode incluir o fornecimento de informações médicas. Esta autorização será válida até que uma solicitação seja 
enviada (por escrito) à Allianz Worldwide Care para revogá-la. 

INSIRA O NOME DO CONSULTOR NOMEADO

Somente para uso interno -  
carimbo/código do consultor

Assinatura do candidato à cobertura

Nome do candidato à cobertura em letra de fôrma

Data

10 Dados de pagamento
 (Esta seção não precisa ser preenchida se você estiver solicitando adesão a uma conta corporativa, cujo prêmio é pago por sua empresa).

Nenhum pagamento deverá ser realizado até que você tenha recebido o número de sua apólice.

Por favor note que o pagamento deve ser feito em dólares americanos (US$).

Marque R para indicar a frequência e o método de pagamento de sua preferência. Os pagamentos estão sujeitos aos seguintes encargos de administração: 0% para  
pagamentos anuais, 4% para pagamentos semestrais, 6% para pagamentos trimestrais e 8% para pagamentos mensais.

 Anual  Semestral Trimestral Mensal

Cartão de crédito    

Cheque     Não disponível

Transferência bancária     Não disponível

Se você optou por pagar em cheque ou por transferência bancária, certifique-se de que os pagamentos sejam efetuados em dia, para evitar possíveis atrasos no processamento 

de pedidos de reembolso.

D D / M M / A A

D D / M M / A A



 Pagamento com cartão de crédito
Se desejar pagar com cartão de crédito, forneça as seguintes informações:

Tipo de cartão de crédito:  Mastercard  Visa 

Nome do titular do cartão 

Número do cartão          Data de vencimento 

Autorização para cartão de crédito  
Autorizo a Allianz Worldwide Care a debitar em meu cartão de crédito o prêmio do meu plano de saúde (do qual serei notificado na aceitação ou renovação da cobertura ou em 
caso de uma solicitação feita por mim e que afete meu plano de saúde, como a adição de dependentes). Este procedimento continuará até que esta instrução seja cancelada, 
por minha notificação enviada por escrito à Allianz Worldwide Care. Entendo que serei notificado com um mês de antecedência sobre qualquer aumento do valor do prêmio.

Assinatura do titular do cartão      Data

Para a sua segurança, uma vez que todas as informações forem transferidas para o nosso sistema, os dados do seu cartão de crédito serão destacados deste 
formulário para serem destruídos.

D D / M M / A A

M M / A A
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Este documento é uma tradução em português do “GlobalPass Choice - Healthcare Plans - Application Form”. A versão inglesa deste documento é a versão original e legalmente 
vinculante. 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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Digitalize o formulário e envie-o por e-mail para: underwriting@allianzworldwidecare.com
Envie por fax para: + 353 1 629 7117
Envie pelo correio para: Allianz Worldwide Care, 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irlanda

Se você tiver alguma dúvida em relação ao preenchimento deste formulário ou sobre o processo de solicitação de cobertura,  
entre em contato com a nossa Central de Atendimento: + 353 1 645 4040

Envie o formulário completamente preenchido por um destes métodos:

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


