
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL , S.A

HOSPITALIZAÇÃO E CIRURGIA
Internamento em hospital ou clínica e intervenções cirúrgicas. 

PRÓTESES INTRACIRÚRGICAS
Aparelho que substitui a função de um órgão ou membro, na totalidade ou em parte, cuja colocação se 
efetua através de um ato cirúrgico.   
 
SUBSÍDIOS DIÁRIOS POR HOSPITALIZAÇÃO
Pagamento de um montante diário por cada dia hospitalizado.
 
SUBSÍDIOS DIÁRIOS POR DESLOCAÇÃO
Complemento ao subsídio diário de hospitalização, garante o pagamento de um subsídio diário caso a 
pessoa segura fique internada num hospital ou clínica a mais de 150km do seu local de residência.
 
ASSISTÊNCIA AMBULATÓRIA 
Inclui consultas de especialidade e de urgência, bem como exames auxiliares de diagnóstico, fisioterapia 
e tratamentos de pequenas lesões.
 
PRÓTESES E ORTÓTESES NÃO OCULARES 
Próteses auditivas e ortopédicas, cadeiras de rodas, canadianas, camas articuladas (desde que aluga-
das) e outros equipamentos auxiliares.

PRÓTESES E ORTÓTESES OCULARES 
Aros, lentes de óculos e lentes de contactos. 

DENTAL  
Acesso à rede de dentistas da Allianz a preços exclusivos.

2ª OPINIÃO MÉDICA  
Serviço de apoio em caso de diagnóstico existente de uma doença ou de um tratamento em curso, 
através dos melhores médicos em mais de 40 especialidades que poderão olhar para o seu historial 
cliníco e dar o seu parecer e as melhores opções de tratamento (nacionais e internacionais). 

COBERTURA MÉDICA INTERNACIONAL (DOENÇAS GRAVES)
Pagamento de despesas em caso de necessidade de tratamento no estrangeiro após 2ª Opinião 
Médica. 

ASSISTÊNCIA EM PORTUGAL
Garante um conjunto de serviços como o envio de médico ao domicílio ou o transporte de doentes.  

ASSISTÊNCIA EM VIAGEM NO ESTRANGEIRO  
Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de hospitalização, acompanhamento da Pessoa Segura 
durante a hospitalização (bilhete ida/volta + estadia para um familiar), entre outras. 

Para maior detalhe consulte as condições gerais do seu contrato ou contacte a Allianz Portugal.

 
FICOU COM DÚVIDAS NAS COBERTURAS?

SAÚDE


