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Conte connosco.

Allianz Saúde Empresas.
Simples, abrangente 
e criado a pensar nos 
seus colaboradores.
Contacte já o seu Mediador Allianz 
e conheça as vantagens que o 
Allianz Saúde Empresas lhe oferece.

Com o máximo apoio
 
Com o Allianz Saúde Empresas, os seus 
colaboradores e as suas famílias poderão contar 
com:

- Acesso a uma vasta rede de médicos especialistas, 
clínicas e hospitais de elevada qualidade; 

- Rapidez no reembolso das despesas de saúde;

- Liberdade de escolha do seu médico ou hospital, 
dentro e fora da rede, sem “lista de espera”;
- 2ª opinião médica - uma rede com os melhores 
especialistas mundiais;
- Ask Best Doctors - aconselhamento médico de 
confiança, onde e quando quiser;
- Extensão das vantagens do seguro ao seu agregado 
familiar.

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 71
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Seguros de A a Z.
Com a Rede Allianz Bem-Estar, 
tem acesso a condições especiais 
em serviços como: Acupuntura, 
Estética, Ginásios, Homeopatia, 
Osteopatia, SPA‘s e Termas.



Mais que um benefício, 
uma necessidade

Allianz Saúde Empresas

A oferta de um seguro de saúde é uma das melhores 
regalias que os colaboradores de uma empresa 
podem usufruir. Não só contribui para a satisfação 
destes, como ajuda no controlo das despesas de 
saúde. 

A contínua redução de regalias dos subsistemas 
de saúde, o aumento das taxas moderadoras e o 
aumento das listas de espera são aspetos determi-
nantes para que o recurso a seguros seja cada vez 
mais indispensável. 

Com o Allianz Saúde Empresas, os seus colabo-
radores poderão beneficiar dos melhores cuidados 
médicos e hospitalares com conforto e economia.

Este seguro apresenta uma estrutura facilmente 
adaptável às necessidades de cada empresa e 
disponibiliza quatro conjuntos de coberturas com 
várias opções de capitais, o que lhe possibilita a 
obtenção de diferentes níveis de preço.

Allianz Saúde Empresas Allianz Saúde Empresas

Coberturas/Módulos Hospitalização e Rede Hospitalização
Hospitalização e 

Ambulatório

Hospitalização e 

Ambulatório Completo

Hospitalização e Cirurgia € 5.000 € 10.000, € 15.000, € 20.000 ou € 30.000

- Parto normal e IIG Utilização Rede*** 10% Capital

- Cesariana Utilização Rede*** 10% Capital

- Próteses Intracirúrgicas Incluído € 2.500

- Quimioterapia Incluído 30% Capital

2ª Opinião Médica / Ask Best Doctors Incluído

Subsídio Diário por Hospitalização € 50 /dia € 50 /dia € 50 /dia € 50 /dia

Subsídio Diário por Deslocação - € 50 /dia € 50 /dia € 50 /dia

Assistência em Viagem - Sim Sim Sim

Assistência em Portugal Incluído

Assistência Ambulatória Utilização Rede*** - 10% capital

Próteses e Ortóteses não oculares Utilização Rede*** - - € 2.500 

Ortóteses Oculares Utilização Rede*** - - € 250 

- Aros

- Lentes

- Lentes de Contacto

- - -

€ 100

€ 150

€ 150

Medicamentos - - - € 150 

Estomatologia** - - € 250

Cobertura Médica Internacional** - € 1.000.000

Dental (Opcional)* - Sim Sim Sim

*Dispõe de rede própria com copagamentos específicos: Consulte allianz.pt            ** Cobertura Opcional
*** 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.


