
SOLUÇÕES DE SEGURO 
DE VIDA E SAÚDE  
Para organizações  
intergovernamentais e não  
governamentais



TRABALHAMOS EM 
CONJUNTO COM 
NOSSOS CLIENTES 
PARA ENTENDER 
SUAS NECESSIDADES, 
DESEJOS E A 
CULTURA DE SUAS 
ORGANIZAÇÕES. 



CONHECIMENTO DE UM PARCEIRO QUE VOCÊ PODE CONFIAR

Entendemos as preocupações das OIGs e ONGs quando se trata de gerenciar equipes 
internacionais com mobilidade em cenários geográficos e políticos cada vez mais 
desafiadores. Sabemos o quanto essas organizações precisam garantir que seus 
funcionários e colaboradores estejam protegidos e seguros onde quer que estejam, ou para 
onde se dirijam em uma missão.

Por essa razão, seremos seu parceiro de negócios e não apenas um provedor de seguros  
de saúde e de vida. Trabalhamos com organizações similares à sua por mais de 50 anos: 
entendemos a combinação única de serviços necessários para atender às suas 
necessidades. 

Credenciais que você pode confiar 

Nos especializamos em vida e saúde internacional. Nossa empresa irmã, o Grupo Allianz, é um dos 
líderes globais em serviços de seguros, financeiros e de administração de fundos. A Allianz se orgulha 
de sua classificação “AA” da Standard & Poor. O grupo emprega profissionais excepcionais de todo o 
mundo, que ajudam a construir a robusta comunidade financeira de mais de 86 milhões de clientes 
corporativos e de varejo.

Uma parceria conosco fornece mais

Temos o compromisso de fornecer soluções de seguros e serviços de administração líderes de 
mercado para sua equipe, aposentados e seus dependentes. A combinação de nossa equipe 
altamente qualificada e nosso sistema único de relatórios e administração de apólices garante uma 
experiência superior ao cliente, com total transparência e relatórios para recursos humanos. 

Quando você precisa mudar, nós adaptamos

Acompanhamos de perto o mercado e entendemos que as mudanças têm um efeito tangível para 
nossos clientes. Nossa abordagem flexível significa que, em tempos de mudança, podemos nos 
adaptar rapidamente. Estaremos ao seu lado fornecendo cobertura abrangente, experiência de 
mercado e serviços de administração completos em todas as etapas do processo.

Parceria com organizações intergovernamentais e não governamentais por 
mais de 50 anos.

SOLUÇÕES INTERNACIONAIS, LOCAIS PARA VOCÊ

Sabemos que não existem duas OIGs ou ONGs iguais, portanto, para oferecer as melhores 
soluções, acreditamos que é importante estar perto de nossos clientes e ter um diálogo 
direto e contínuo com eles:

Em Bruxelas, temos uma equipe especializada em serviços 
de administração para OIGs e ONGs. Estrategicamente 
localizada em Bruxelas, a equipe está próxima a muitos de 
nossos clientes, facilitando o contato quando o suporte é 
necessário.

Além do nosso centro operacional em Dublin,  
contamos com equipes sediadas em vários escritórios 
regionais em todo o mundo, para estar mais perto de  
sua equipe e colaboradores. 

Nossa dedicada equipe de mais de 1.200 funcionários, 
composta por 68 nacionalidades, espelha a natureza  
global de nossa clientela.



Serviços de seguro apenas 
Cobertura para uma série de riscos de seguro, onde a administração 
é feita dentro de sua organização (ou através de um provedor de 
serviços de administração de sua escolha).

Serviços de seguros + Serviços de administração
Cobertura de seguro abrangente e serviços de administração para 
uma variedade de riscos - desde um único provedor.

Serviços de administração apenas
Serviços de administração de terceiros para uma variedade de 
riscos de seguro globais, onde o financiamento é fornecido por sua 
organização. A prestação de serviços administrativos inclui a emissão 
de documentos referentes às apólices, o processamento de pedidos 
de reembolso e o suporte da Central de Atendimento multilíngue, 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
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NOSSAS SOLUÇÕES

Na Allianz Care, nossos serviços são adaptados às necessidades de sua organização.  
Existem três formas principais de parceria com OIGs e ONGs:
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COBERTURA PERSONALIZADA

Oferecemos e administramos uma série de riscos de seguro globais. Nossa extensa gama de 
produtos é elaborada em módulos, permitindo flexibilidade para escolher a combinação de 
produtos e planos de sua preferência.  

Cobertura de saúde internacional

Podemos personalizar sua cobertura para atender às preferências de benefícios e requisitos 
orçamentários.
OU
Você pode escolher um de nossos planos padrão, os quais são oferecidos com cobertura 
modular, ou seja:
1. Selecione um de nossos Planos Principais, os quais cobrem tratamento em regime de 

internação e a maioria dos tratamentos de alto custo. 
2. E depois escolha qualquer plano adicional:

3. Por último, escolha a área geográfica de cobertura.

Seguro de vida

Proteção financeira para seus funcionários e seus dependentes caso, infelizmente, algum deles 
venha a falecer. Seguro de vida pode ser selecionado individualmente, ou você pode adicionar:

Seguro para a invalidez

Cobertura para substituição de renda, caso o seu funcionário se tornar incapaz de desempenhar 
as suas funções, como resultado de um acidente ou doença. Você pode escolher entre:

Serviços Globais de Saúde e Proteção

Estes serviços ajudam a reduzir os riscos de funcionários em viagens a negócios e de funcionários 
expatriados de OIGs e ONGs. Alguns dos serviços inclusos são:

Cobertura ambulatorial Cobertura odontológica Cobertura de repatriação

Seguro para doenças em 
estágio terminal

Seguro para morte por 
acidente

Seguro para perda de um 
dos membros por acidente

PAE (aconselhamento e 
serviços de suporte) 

Serviços de segurança 
(inteligência, assistência e 

aconselhamento)

Saúde ocupacional e 
gestão de absenteísmo

Seguro de invalidez de 
longo prazo

Seguro de invalidez de 
curto prazo



SIMPLICIDADE É A PALAVRA-CHAVE

Oferecemos serviços de fácil acesso para apoiar sua equipe móvel e diversificada - todos os 
nossos serviços são apoiados pelo nosso foco ao cliente e por uma abordagem humana.

Intuitivo aplicativo 
MyHealth 

Administração 
independente via 
nossos Serviços  
On-line

Disponibilidade  
24 horas por dia,  
7 dias por semana

Provedores fáceis 
de encontrar

Pagamento 
direto

Evacuação 
médica com 
assistência local

Projetado para fornecer aos seus funcionários acesso fácil aos nossos serviços, seja 
onde eles estiverem. Alguns dos serviços inclusos são:

• Meus pedidos de reembolso: envie pedidos de reembolso em três simples 
passos. 

• Encontrar um hospital: Localize imediatamente os hospitais mais próximos 
usando a tecnologia do GPS.

• Verificador de sintomas: avaliação fácil e rápida dos sintomas.
• Meus contatos: acesse nossa Central de Atendimento multilíngue disponível  

24 horas por dia, 7 dias por semana, assim como números de emergência 
locais.

Através da sua conta pessoal, segura e fácil de utilizar em nossos Serviços On-line, 
os seus segurados podem:

• Fazer o download dos documentos da apólice e da Carteirinha de Segurado. 
• Consultar sua Tabela de Benefícios e verificar o saldo disponível em cada 

benefício.
• Consultar o andamento de seus pedidos de reembolso e mais. 

Acreditamos que podemos fazer a diferença, fornecendo o alto nível de serviço que 
seus funcionários merecem, a qualquer hora e em qualquer lugar! A nossa Central 
de Atendimento multilíngue está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
para responder quaisquer questões sobre a apólice de seus funcionários ou se eles 
precisarem de assistência em caso de uma emergência.

Também oferecemos acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao serviço de 
aconselhamento médico MediLine. Através deste serviço, uma equipe de médicos 
de língua inglesa fornece aconselhamento para uma ampla escala de tópicos 
relacionados à saúde como sintomas comuns e tratamento do câncer.

Embora possamos adaptar a rede médica para o seu esquema de cobertura de 
saúde em torno das necessidades e localização da sua equipe, normalmente 
oferecemos ao segurado a liberdade de escolher o provedor médico de sua 
preferência para o tratamento. Caso eles precisem de ajuda para localizar um 
provedor médico em seu país ou no exterior, também oferecemos um Localizador 
de Provedores Médicos em nosso site: https://www.allianzworldwidecare.com/pt/
recursos/view/buscador-de-provedores-medicos-internacionais/

Quando se trata do acesso a atendimento médico, nos certificaremos que sua 
equipe não se preocupe com a conta médica e se concentre apenas em ficar 
melhor. Todos os tratamentos com internação e a maioria dos tratamentos de 
alto custo são oferecidos em nossos planos de saúde com pagamento direto ao 
provedor médico. Neste caso, o hospital envia a fatura a nós e pagamos os custos 
diretamente ao provedor. 

Em caso de uma emergência médica, entre em contato com nossa Central de 
Atendimento 24h. Nossos agentes alertarão imediatamente nossa equipe interna 
de evacuação médica, a qual inclui médicos, enfermeiros e coordenadores médicos. 
Nossa equipe irá planejar, coordenar e gerenciar rapidamente todas as etapas da 
evacuação ou repatriação médica. Nossos serviços de evacuação e repatriação 
são baseados no uso do parceiro local mais adequado para a transferência de 
pacientes, para fornecer transporte rápido, conveniente e seguro para um centro 
médico.



FACILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO

A administração da conta da sua organização não precisa ser complicada. Nos esforçamos 
para facilitar o processo, para que você possa se concentrar na missão da sua organização.

Temos uma equipe dedicada de OIG/ONGs que cuidará de 
todos os seus grupos e estará disponível para orientá-lo durante 
o processo de implementação e transição, ao mudar de outro 
provedor de seguros. Para OIGs e ONGs de grande porte, também 
nomeamos um Gerente de Relacionamento como seu principal 
ponto de contato para quaisquer consultas durante toda a 
duração de sua conta conosco.

Projetado especificamente para recursos humanos, nossos 
Serviços On-line permitem um acesso instantâneo aos detalhes 
da cobertura médica, proporcionando mais eficiência para a 
administração de seus grupos. Inclui as seguintes ferramentas: 

• Administração de contas, por exemplo adicionar, remover ou 
atualizar dados de segurados 

• Ferramentas de relatórios personalizados
• Acesso a dados de pagamento e faturas

Monitoraremos constantemente o desempenho do seu grupo 
durante toda a duração da sua conta, garantindo que ajustes 
sejam implementados conforme as suas necessidades.

Oferecemos à sua equipe a oportunidade de realizar consultas 
pessoalmente com nossos especialistas, que dedicam tempo para 
explicar mais detalhadamente a cobertura para funcionários e 
aposentados.

Nossos representantes são baseados nos escritórios de clientes 
maiores e estão disponíveis para responder a questões dos 
segurados no local de trabalho.  Esta abordagem fornece maior 
confiança aos segurados e ajuda ao RH do grupo. 

Oferecemos aos segurados uma gama de ferramentas para 
apoiá-los a alcançar um estilo de vida saudável e ativo. Entre 
estes recursos estão o acesso a avaliações de risco à saúde, 
conselhos sobre como controlar o peso e o estresse, dicas sobre 
como parar de fumar, além de orientações sobre exercícios 
físicos e alimentação. Também organizamos clínicas no local 
com especialistas em saúde cobrindo uma série de tópicos, como 
nutrição.

SUPORTE NO LOCAL

Nunca nos esquecemos do fato de que, independentemente do tamanho da organização, 
estamos fornecendo cobertura para proteger indivíduos. Por isso, focamos claramente em 
nossos segurados e no que é importante para eles.

Cobrimos organizações internacionais por mais de 50 anos.   
A estabilidade de nossas parcerias é resultado da nossa visão de 
longo prazo e, mais importante, de nossa transparência financeira e de 
produtos.
Hendrik Boelens
Diretor de OIG, ONG e Organizações Governamentais
Allianz Partners

Equipe de suporte 
especializada 

Roadshows

Serviços On-line 
eficientes para 
recursos humanos

Equipe especializada 
no local

Verificações e 
revisões constantes

Iniciativas de saúde 
e bem-estar



GESTÃO DE QUALIDADE E DESEMPENHO

Entendemos que sua organização precisa fornecer o melhor seguro para sua equipe e,  
ao mesmo tempo, garantir que o desempenho da sua conta seja constantemente 
otimizado. Por esse motivo, oferecemos uma variedade de serviços e processos para 
garantir que você aproveite ao máximo sua parceria conosco:

Gestão de 
provedores

Gestão de 
absenteísmo

Contenção 
de Custos

Detecção 
de fraudes

Relatórios 
transparentes

Não estamos restritos a nenhuma rede de provedores de serviços 
médicos e podemos selecionar a combinação ideal de provedores 
para sua equipe. Mesmo quando sua equipe estiver baseada em 
locais remotos, poderemos desenvolver uma rede que forneça os 
mais altos padrões de assistência médica. 

Além do custo, a ausência impacta na produtividade e no  
bem-estar dos funcionários. Desenvolvemos uma vasta gama de 
serviços de gestão de absenteísmo para apoiar sua organização e 
sua equipe. Algumas das opções disponíveis incluem:

• Uma etapa de pré-avaliação para apoiar um funcionário 
ausente na recuperação e no retorno ao trabalho.

• Gestão de casos de longa duração, caso a ausência ou doença 
seja prolongada.

• Serviços de avaliação médica independente.
• Sistema de relatórios que oferece acompanhamento e análise 

de certificação de licença médica.

Sabemos que monitorar e conter os custos médicos é uma 
preocupação fundamental de nossos clientes. Para resolver 
isso de forma proativa, implementamos uma série de processos 
comprovados de contenção de custos em várias áreas 
operacionais. Por exemplo, nossos médicos com base regional 
verificam se o tratamento médico proposto e os custos são 
apropriados de acordo com as práticas locais.

Levamos a detecção de fraudes muito a sério. Nossa unidade 
especializada em detecção de fraudes é responsável por 
monitorar e registrar atividades suspeitosas de fraude. Nossos 
sistemas, apoiados por especialistas médicos em solo, garantem 
que os casos sejam detectados ainda cedo e as perdas sejam 
mínimas. 

Dependendo de sua preferência, você pode optar por nossas 
ferramentas automatizadas de relatórios disponíveis por meio de 
nossos Serviços On-line para RH. Através deste serviço, você pode 
baixar diversos relatórios, tais como listas de filiação, relatórios 
de prêmios e relatórios de adições e baixas.  Caso contrário, você 
pode optar por relatórios personalizados através da nossa equipe 
especializada, garantindo que você tenha acesso a relatórios 
frequentes e análise detalhada da cobertura de grupo para 
monitorar seu desempenho, incluindo relatórios de pedidos de 
reembolso e de padrão de serviço. Se você precisar de assistência, 
nossa equipe de especialistas também pode fornecer informações 
sobre cada relatório, recomendar opções para melhorar o 
desempenho e alcançar o mesmo padrão de desempenho de 
esquemas de grupo semelhantes. 



O subscritor de sua apólice é a AWP Health & Life SA, uma empresa de sociedade anônima, com um capital social de €65.190.446, regida 
pelo Código de Seguros Francês, tendo seu endereço registrado em 7 Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen, França.  A empresa é registrada 
na França sob o número: 401 154 679 RCS Bobigny. Número do imposto fiscal (IVA): FR 84 401 154 679. A Allianz Care e Allianz Partners 
estão registradas como razões sociais da AWP Health & Life SA.

A empresa administradora de sua apólice é a AWP Health & Life Services Limited - filial da Bélgica, tendo seu endereço comercial em 
1 place du Samedi, 1000, Bruxelas, Bélgica. Imposto sobre o valor acrescentado: BE 0843.991.159. RPM Bruxelles: 843.991.159. IBAN: 
BE65363102631696. BIC: BBRUBEBB A Allianz Care e Allianz Partners estão registradas como razões sociais da AWP Health & Life Services 
Limited. 

FALE CONOSCO, SERÁ UM PRAZER AJUDÁ-LO!

Para saber mais sobre as soluções personalizadas que podemos oferecer 
para sua organização, entre em contato conosco hoje mesmo.

Equipe de Suporte a Vendas
Disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30 (horário de Greenwich)  

Telefone:  +353 1 514 8442 

E-mail:  sales@allianzworldwidecare.com

Assista ao nosso vídeo sobre OIG: 
https://www.youtube.com/watch?v=eTQSDUIEpbg

www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare

http://plus.google.com/+allianzworldwidecare
http://www.snapchat.com/add/allianzcare

