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Seguro Internacional de 
Vida e de Invalidez 

 

Informações sobre Produtos de Seguro 

Empresa: Allianz Care  
Produto: Seguro 
Internacional de Vida e de 
Invalidez para Grupos 

Registrada na França como uma companhia de seguros de vida (licença 5021329) 

 

Este documento fornece apenas um breve resumo da cobertura. Os termos e condições completos da apólice 

estarão indicados nos documentos da apólice. Estes devem ser lidos com atenção para garantir que você tenha a 

cobertura necessária para seu grupo corporativo.  

 

Que tipo de seguro é este? 

Este é um Seguro Internacional de Vida e de Invalidez oferecido a empresas que precisam cobertura para no mínimo 5 

funcionários. A cobertura fornece proteção financeira para a família dos funcionários em caso de morte ou para os 

funcionários em caso de uma invalidez que os impossibilite de desempenhar suas funções. Este seguro inclui uma ampla 

gama de benefícios: um deles (ou seja, seguro de vida) pode ser adquirido de forma independente; os outros só estão 

disponíveis como complemento ao Seguro de Vida. Os benefícios são pagos como um fator do salário bruto do funcionário 

ou como uma quantia fixa mensalmente (por exemplo, para o seguro de invalidez) ou como pagamento único (por exemplo, 

para o seguro de vida). 

 

 O que está coberto? 

Diversos benefícios estão disponíveis: 

 

Seguro de Vida - pode ser adquirido 

independentemente ou com qualquer um dos 

seguintes benefícios opcionais: 

 

 Perda de um dos membros por 
acidente 

 Morte por acidente 

 Invalidez permanente 

 Invalidez de curto prazo 

 Invalidez de longo prazo 

 

Observação: A lista completa de 
benefícios e exclusões/restrições está 
disponível em 
https://www.allianzworldwidecare.com/p
t/docs/DOC-LDADD-CG-PT-0916.pdf 

 

 

 O que não está coberto? 

Os benefícios não serão pagos se, por exemplo, a 

morte ou invalidez é resultado de:  

 
X 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. 
 
 

X Contaminação química ou biológica, 
radioatividade ou qualquer contaminação por 
material nuclear, inclusive a combustão de 

combustível nuclear. 

X Riscos passivos de guerra. 

X Abuso de substância: abuso de álcool, 

solvente ou drogas. O abuso de drogas irá incluir 

o abuso de medicamentos prescritos, não 

prescritos, legais ou ilegais. 

X 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. 

 

 

  

 

https://www.allianzworldwidecare.com/pt/docs/DOC-LDADD-CG-PT-0916.pdf
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Page 2 of 2 

 Há alguma restrição na cobertura? 
 

! Doenças preexistentes podem ser excluídas da cobertura. 

! Alguns benefícios podem conter um limite de idade das pessoas seguradas. 

! A cobertura está sujeita a todos nossos termos e condições, exclusões e restrições tal como descrito no Guia de 

Benefícios. 

 

 Onde a cobertura se aplica? 



A cobertura será fornecida na área geográfica (por exemplo, “Mundial” ou “Europa”) selecionada pela sua empresa 

no início da cobertura.   

 

 

  Quais são as obrigações da minha empresa? 

 

• Fornecer os detalhes necessários para todos os funcionários a serem segurados sob a apólice. Em alguns casos, certos 

funcionários podem também ter que preencher uma documentação adicional de subscrição. As perguntas contidas nesses 

documentos devem ser respondidas da forma mais verdadeira e precisa possível, para que possamos determinar se o 

funcionário está qualificado para cobertura. 

• Ler a documentação da apólice assim que a disponibilizarmos (antes do início da cobertura) para garantir que o tipo de 

cobertura oferecida está de acordo com o desejado e que todos os termos e condições aplicáveis são compreendidos. 

• Informar-nos o mais rapidamente possível se houver alterações nas suas circunstâncias de qualquer funcionário segurado 

que possam afetar a cobertura ou o valor do prêmio. 

• É responsabilidade do Administrador do Grupo enviar quaisquer pedidos de compensação de benefícios para os segurados, 

incluindo toda a documentação de apoio, dentro do prazo especificado no Guia de Benefícios para Empresas. 

 

 

 Quando e como pagar os prêmios? 

 

O prêmio deverá ser pago antes do período de seguro a que se refere. Os clientes podem optar por pagar em prestações se 

preferirem (por exemplo, trimestral ou mensalmente). Vários métodos de pagamento estão disponíveis, como por transferência 

bancária, cartão de crédito, cheque, etc. Os métodos de pagamento do prêmio serão explicados na hora da venda. 

 

Por favor, observe que se o pagamento do prêmio não estiver em ordem, a cobertura poderá ser suspensa ou cancelada. 

 

 

 Quando a cobertura começa e termina? 

 

A apólice terá um contrato anual, o qual pode ser renovado por mais um ano na data de renovação. A data de 

início e término (renovação) de sua apólice de grupo será indicada no Acordo da Empresa, emitido à sua empresa 

no início da cobertura. 

 

 

 Como eu posso cancelar o contrato da minha empresa? 

 

Você tem o direito de cancelar o contrato de sua empresa a partir da próxima data de renovação ou, caso a 

seguradora esteja violando qualquer obrigação contratual, a qualquer momento durante o Ano do Seguro, dando à 

seguradora 30 dias de aviso prévio por escrito.  

Se o seu contrato for rescindido, emitiremos uma fatura de ajuste ao prêmio pago pela sua empresa. 

 

 

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 Bobigny. 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 Care e Allianz Partners estão registradas como razões sociais da AWP Health & Life SA. 


