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Conte connosco.

Allianz Saúde.
Simples, completo e criado 
a pensar em si e nos seus.
Contacte já o seu Mediador Allianz e 
conheça as vantagens que o Allianz 
Saúde lhe oferece.

Coberturas à medida de cada um
 
Na mesma apólice pode incluir toda a Família, 
escolhendo para cada membro o módulo de 
coberturas mais conveniente.

Poupança, Liberdade de escolha e Qualidade

- Poupe nas despesas de saúde ao recorrer à Rede 
Allianz Saúde;
 - Escolha o seu médico ou hospital com toda a 
liberdade, dentro e fora da rede, sem “lista de 
espera”;

- Peça uma reavaliação do seu diagnóstico aos 
melhores especialistas mundiais, através do serviço 
de 2ª opinião médica.

- Em caso de dúvida ou necessidade de informação 
médica de confiança, obtenha aconselhamento de 
um especialista, através do serviço Ask Best Doctors, 
onde e quando quiser.

Mais saúde com a Rede Allianz Bem-Estar
 
Ao utilizar a Rede Allianz Bem-Estar, terá acesso a 
condições especiais em serviços como: Acupuntura, 
Estética, Ginásios, Homeopatia, Osteopatia, Spas e 
Termas. 

www.allianz.pt

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
R. Andrade Corvo, 32
1069-014 Lisboa
Telefone: +351 213 165 300
Telefax: +351 213 165 570
e-mail: info@allianz.pt
Capital Social €39.545.400
CRC Lisboa 2977
Pessoa Coletiva 500 069 514 66
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Seguros de A a Z.



Allianz Saúde.
Faz toda a diferença.

Allianz Saúde 

O acesso aos cuidados essenciais de saúde depende 
cada vez mais de si. Ao ter um seguro de saúde vai 
poder beneficiar de condições vantajosas junto dos 
melhores médicos e hospitais nacionais.

O Allianz Saúde disponibiliza-lhe 4 módulos, cada 
um deles com um conjunto de garantias criadas a 
pensar nas suas necessidades.

- Se o seu objetivo é poder aceder a cuidados de 
saúde a preços mais reduzidos e ainda dispor de 
um capital para situações de emergência, como a 
cirurgia, escolha o Módulo Hospitalização e Rede;
- Caso a sua preocupação sejam os grandes riscos 
que acontecem quando menos se espera, opte pelo 
Módulo Hospitalização que salvaguarda despesas 
como o internamento;
- Se pretende prevenir não só os grandes riscos 
mas também as despesas mais frequentes, como 
consultas ou exames de diagnóstico opte pelo 
Módulo Hospitalização e Ambulatório;
- Se procura um seguro mais abrangente, e se o 
parto faz parte dos seus planos, selecione o Módulo 
Hospitalização e Ambulatório Completo.

Allianz Saúde Allianz Saúde

Coberturas/Módulos Hospitalização e Rede Hospitalização
Hospitalização e 

Ambulatório

Hospitalização e 

Ambulatório Completo

Hospitalização e Cirurgia 5.000€ 50.000€ 100.000€

- Parto normal e IIG Utilização Rede** - 5.000€

- Cesariana Utilização Rede** - 5.000€

- Quimioterapia / Radioterapia Incluído 10.000€ 15.000€

- Próteses Intracirúrgicas Incluído 2.000€ 2.500€

2ª Opinião Médica / Ask Best Doctors Incluído

Subsídio Diário por Hospitalização € 50 /dia

Subsídio Diário por Deslocação - € 50 /dia

Assistência em Viagem - Incluído

Assistência em Portugal Incluído

Assistência Ambulatória Utilização Rede** - 2.500€

Próteses e Ortóteses não oculares Utilização Rede** - € 2.000 

Ortóteses Oculares Utilização Rede** - - € 250 

- Aros

- Lentes

- Lentes de Contacto

- - -

€ 100

€ 150

€ 150

Cobertura Médica Internacional - € 1.000.000

Dental (Opcional)* - Ilimitado

*Dispõe de rede própria com copagamentos específicos: Consulte allianz.pt            ** Utilização da rede a preços convencionados - Valor que a Allianz acordou com o Prestador e 
que fica a cargo da Pessoa Segura. Estes valores são sempre inferiores aos preços de tabela praticados pelo Prestador.

Uma rede de soluções
Na Rede Allianz Saúde encontra os melhores 
hospitais, clínicas e profissionais, que lhe garantem:
- Atos médicos a preços mais acessíveis;
- Rapidez na emissão de autorização e termos de 
responsabilidade;
- Uma maior proximidade entre Clientes e 
prestadores de serviços médicos.

Apoio à escala mundial Consulte os Diretórios 
Clínicos do Allianz Saúde.

Para mais informações sobre esta e outras soluções 
Allianz consulte o seu Mediador ou vá a allianz.pt.

Se lhe for confirmado um diagnóstico de Doença 
Grave através do serviço de 2ª Opinião Médica, 
poderá aceder, se contratado, aos melhores 
especialistas internacionais através da Cobertura 
Médica Internacional* até ao valor de 1 milhão de 
euros. * Não disponível no módulo Hospitalização e Rede.

Decida com o seu Mediador Allianz qual a solução indicada para si e para a sua Família.


