
Você está deixando uma apólice  
de grupo da Allianz Worldwide Care?
Oferecemos uma excelente opção aos funcionários que desejam continuar 
sua cobertura conosco para melhor atender às suas necessidades médicas. 

Notas: 1. O período desta oferta foi estendido até 31/08/2017.  2. Se fazem cumprir os Termos e Condições.  A Allianz se reserva o direito de cancelar 
ou alterar estes termos e condições sem notícia prévia.  3. A cobertura fornecida pela Allianz Worldwide Care não substitui o seguro-saúde obrigatório 
local, como por exemplo, nossa cobertura não deve ser considerada como um substituto legalmente adequado para o seguro-saúde obrigatório da 
Alemanha, para os segurados residentes neste país.  4. Este é apenas um folheto promocional.  A cobertura está sujeita aos nossos termos e condições 
da apólice, conforme detalhado no Guia de Benefícios Individuais. Você também pode baixar o Guia de Benefícios Individuais em nosso site: www.
allianzworldwidecare.com.
*Este processo implica uma avaliação de seu histórico médico para determinar nossa oferta de termos de aceitação. 
**Quando o processo de avaliação médica for completado nós lhe informaremos por escrito nossos termos de aceitação e quaisquer alterações no 
valor do prêmio.

Escolha entre uma variedade de benefícios que atendam suas necessidades sem novos 
períodos de carência e ganhe o primeiro mês grátis.
• Avaliação médica completa*
•  Todas ou a maioria das condições preexistentes serão cobertas, a não ser que seja  

informado o contrário por escrito**

Transferência de cobertura

As solicitações de cobertura para estes planos devem ser recebidas no prazo de 30 dias, a partir da data de encerramento da cobertura anterior. 

Quatro razões pelas quais você deve continuar 
coberto com a Allianz Worldwide Care
Com nossos Planos de Saúde Internacionais, você ainda desfruta dos mesmos 
benefícios que você tinha direito com uma apólice de grupo. Mais informações 
estão disponíveis em nosso site.

Cada pessoa é diferente, portanto recomendamos que você discuta sobre  
os melhores planos disponíveis com nossos especialistas em tranferências  
de cobertura.

Ligue para +353 1 514 8406, ou envie um e-mail:   
welcome.back@allianzworldwidecare.com

Liberdade para escolher médicos  
e hospitais de sua preferência 

Planos abrangentes para  
você e sua família

Pagamento direto para 
tratamentos hospitalares em 
hospitais dentro de nossa rede 

Aplicativo MyHealth para  
um envio simples e rápido  
dos pedidos de reembolso 
 - sem formulários!

A Allianz Worldwide Care oferece

1Primeiro  
mês grátis

2Sem novos períodos 
de carência

3Fácil transição

4Equipe 
especializada em 
transferências de 

cobertura


