
 

 

 



 

 

 

 

 

Morte Acidental - Garante aos beneficiários o pagamento do capital segurado contratado para esta cobertura em 

caso de morte do segurado, causada, exclusivamente, por acidente pessoal coberto, exceto se decorrente de 

riscos excluídos, observadas as demais cláusulas das condições gerais.  

IPA Invalidez Permanente ou Parcial por Acidente - Garante ao segurado uma indenização, nas hipóteses e nos 

graus estabelecidos na tabela seguinte, proporcional ao valor do Capital Segurado contratado para esta cobertura, 

caso haja a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, em virtude 

de lesão física causada por acidente devidamente coberto, quando este ocorrer dentro do período de vigência 

deste seguro, mediante comprovação por laudo médico, e desde que tais lesões sejam insuscetíveis de 

reabilitação ou recuperação pelos meios terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, exceto se 

decorrentes de riscos excluídos e observadas as demais cláusulas das Condições Gerais. 

DMHO – Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas - Desde que contratada, garante ao segurado, até o valor 

do capital segurado contratado para esta cobertura, o reembolso de despesas médicas, hospitalares e 

odontológicas efetuadas pelo segurado para seu tratamento, sob orientação e prescrição de profissional médico 

habilitado, decorrentes de acidente pessoal coberto, desde que o tratamento se inicie dentro de 30 (trinta) dias 

contados da data do acidente, observados os riscos excluídos e as demais cláusulas das condições gerais. 



 

 

DIT - Diária por Incapacidade Temporária (90 diárias) - Desde que contratada, garante ao segurado o pagamento 

de diárias por incapacidade temporária causada por acidente pessoal coberto, ocorrido exclusivamente na 

vigência do seguro, caracterizadas pela impossibilidade contínua e ininterrupta de o segurado exercer sua 

profissão ou ocupação durante o período em que se encontrar sob tratamento por determinação médica, 

comprovado por exames complementares, sendo o limite contratual máximo de 360 (trezentos e sessenta) diárias, 

observados os riscos excluídos e as demais cláusulas das condições gerais. 

2ª Opinião Médica Internacional - Quantas vezes você já se sentiu inseguro quanto a um parecer médico e sentiu 

vontade de ter mais de um diagnóstico antes de optar por um tratamento ou outro? Ou então pensou apenas em 
ouvir mais uma opinião de um outro profissional apenas para poder ter certeza de que estava seguindo no 
caminho certo no cuidado de sua saúde? A Segunda Opinião Médica Internacional ajuda pacientes a tomar difíceis 
decisões com relação a diagnósticos e tratamentos de doenças complexas. 
 

Nutricional - A Assistência Nutricional oferece serviços de orientação para uma alimentação saudável e mais 

qualidade de vida aos seus beneficiários, como: 
  
CADASTRO NUTRICIONAL: A Assistência Nutricional elabora um cadastro nutricional personalizado de acordo 
com as características do beneficiário. O documento contém: Perfil pessoal; Perfil alimentar 
personalizado; Opções de cardápio para o dia a dia. 
  
CONSULTA CALÓRICA: Guia de valores calóricos alimentares, incluindo uma vasta quantidade de alimentos in 
natura, com preparações caseiras e alimentos industrializados, além de comparação entre itens da mesma 
categoria e diferentes porções de um mesmo alimento. 
  
EVENTOS ESPORTIVOS: Informações atualizadas sobre os eventos esportivos oficiais das principais cidades e 
estados do Brasil. 
 



 

 

Descontos Medicamentos - A Allianz Saúde também oferece o convênio Farmácia, que concede descontos em 

medicamentos e produtos nas unidades da Droga Raia e Drogasil, uma das maiores e mais conhecidas redes de 
drogarias do país. A partir de 20% de descontos em medicamentos. Para aproveitar, basta apresentar sua 
carteirinha. 
 

Funeral Ampliado R$ 7.000,00 - Um serviço que providencia desde os detalhes do funeral até traslados nacionais 

e internacionais, sem custos adicionais. Esse benefício é extensivo ao cônjuge, filhos, pais e sogros de até 
70 anos no momento da contração 
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