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Global Medical Insurance®
Cobertura Mundial Flexível. Compreensíveis Serviços de Primeira Classe.
Sendo um cidadão da comunidade global pode ser uma experiência emocionante, ainda
que possa apresentar complicações em potencial. Seus cuidados de saúde no exterior
não devem ser uma dessas preocupações. Global Medical Insurance é um programa
revolucionário da International Medical Group® (IMG®), que oferece a cobertura flexível
mundial que você precisa, apoiada pelos serviços de primeira classe que você espera. Ao
contrário de outros programas de saúde no mercado, Global Medical Insurance lhe permite
criar um plano personalizado costurado especialmente para você. Com esta brochura, você
pode facilmente projetar seu pacote de benefícios próprios. Você pode convenientemente
comparar os benefícios de várias opções do plano, e aprender sobre os serviços exclusivos
e sobre a dinâmica empresa que os oferece. Escolher e contratar para a melhor cobertura
disponível é fácil.
Global Medical Insurance é projetado para atender a todas suas necessidades. O programa
oferece a você a flexibilidade de escolher benefícios únicos entre uma variedade de opções.
A partir dos benefícios programados da opção do plano Silver, aos ricos benefícios da
opção plano Platinum, há uma grande variedade de coberturas especializadas para atender
qualquer necessidade. Para acomodar seus recursos financeiros, você pode personalizar
o período e área de cobertura com a flexibilidade de escolher as franquias e formas de
pagamento entre as múltiplas opções. Com seu histórico médico em mente, o programa

também oferece métodos flexíveis de subscrição para lhe estender a cobertura que pode ter
sido recusada por outras empresas.
Adicionalmente, o programa oferece serviços de primeira classe. Para maximizar o
resultado de seus cuidados médicos, nossa equipe clínica está pronta para ajudá-lo a
qualquer momento, e nossa extensa rede de provedores globais é de rápido e fácil acesso.
Você também tem acesso direto ao nosso Medical Concierge, um serviço inigualável que
lhe proporciona assistência personalizada para localizar o melhor provedor para suas
necessidades específicas, ao mesmo tempo em que economiza desembolsos por despesas
médicas. Você também pode economizar tempo de forma eficiente na gestão das áreas
de rotina de sua conta, através de nossas ferramentas seguras de serviço pela internet.
Adicionalmente, IMG está disponível para serviços de acordo com sua conveniência - via
telefone, e-mail ou “Live Chat.”
Você precisa saber que tem cobertura adequada em todo o mundo. Quando seleciona
Global Medical Insurance, você recebe o compromisso da IMG em lhe entregar benefícios
excepcionais de saúde, assistência médica e serviço - tudo objetivando lhe proporcionar Paz
De Espírito Global.

Uma Companhia e um Programa
All amounts shown in this booklet are in U.S. dollars. Please refer to the Certificate Wording
for specific terms, conditions
and other
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para
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àsbenefits,
Suas
Totais Necessidades
eligibility, and exclusions outlined in this booklet. Certificate Wordings are available upon request.
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A Vantagem da IMG
Por mais de 20 anos, IMG tem dedicado seus esforços para fornecer seguro médico internacional, seguro de viagem e
serviços de primeira classe para a comunidade internacional. É a nossa especialidade. Entendemos a complexidade dos
cuidados de saúde internacionais. Nossa equipe de profissionais qualificados está comprometida em auxiliar os clientes
na resolução de quaisquer problemas, certificando-se de que estes recebam um serviço superior.

Profissionais de Alta qualidade
proporcionando-lhe apoio para as
suas necessidades

Muitas empresas pretendem oferecer um excelente serviço. Na IMG, ajustamos os mais elevados padrões do mercado,
integrando e credenciando serviços com divisões de serviços inteiramente incorporadas e operando internamente. Essas
abonações promovem a melhoria contínua da qualidade e eficiência, garantindo a conformidade contínua. Isso nos
permite oferecer o serviço de primeira classe que você merece. Temos servido mais de um milhão de pessoas a nível
mundial, em mais de 170 países e nós estaremos com você, onde quer que vá - trazendo suporte para todas as suas
necessidades de seguro.
n Centros Internacionais de Serviços - Para garantir que
estamos disponíveis quando e onde formos necessário,
nós mantemos múltiplos serviços internacionais e centros
de assistência. A partir de nossos escritórios, prestamos
apoio administrativo e serviços de marketing para nossos
produtores internacionais, gestão de solicitações de
reembolso e assistência na emergência médica às pessoas
que vivem e viajam mundialmente. Nossos escritórios
oferecem o benefício de vários fusos horários e serviços
em sintonia com as práticas locais.
n Recurso Único - Todos os centros de serviços IMG
estão projetados para serviços necessários com pessoal
e capacidades para fornecer serviços internacionais
a você, independentemente da sua localização. Cada
departamento e divisão de serviços estão integrados
no próprio e mesmo sistema e em tempo real. Uma
chamada. Uma empresa. Nós somos o seu único recurso
internacional.
n Serviços Sem Obstáculos - Trabalhar em múltiplos fusos
horários, idiomas e com várias moedas não são obstáculos
para nós. Mantemos uma equipe internacional para a
nossa base de clientes internacionais. Nossos especialistas
multilíngues em solicitação de reembolsos e profissionais
de atenção ao cliente trabalham juntamente com você,
a fim de se comunicar sem barreiras. Respaldamos o
que prometemos - Cobertura sem barreiras (Coverage
Whithout Boundaries®) que proporciona Paz de Espirito
Global (Global Peace of Mind).
n Acesso a Provedores Internacionais - “International
Provider AccessSM (IPA)” – Em adição à nossa extensiva
rede PPO disponível para tratamento recebido dentro dos
EUA, a rede IPA de nossa propriedade, com mais de 17.000
médicos comprometidos e instalações permitem-lhe

acesso a cuidados de qualidade mundial. Nossos acordos
de faturamento direto também podem aliviar o tempo e
despesas frente a provedores selecionados.
n Cuidados de Emergência Internacional - Quando você
encontra-se no exterior e uma emergência médica ocorre
você não pode esperar pelo horário comercial. Com a
disposição do nosso corpo de enfermagem e de médicos
locais, você têm 24 horas de acesso aos coordenadores de
serviços médicos de emergência altamente qualificados e
aos tratamentos internacionais.
n Tecnologia acessível - Através de uma tecnologia
que torna mais fácil sua comunicação conosco e viceversa. Provemos-lhe, como membro, um website seguro
para facilmente acessar informações de forma rápida
e em tempo real, para ver o status de suas solicitações
de reembolso e gerenciamento de suas contas. Você
também tem acesso ao “Live Chat” (bate-papo) para falar
pela internet diretamente com um representante de
atendimento ao cliente e você pode facilmente chegar
até nós via e-mail. Responderemos prontamente a todos
os seus questionamentos. Naturalmente as linhas de
telefone e fax estarão também sempre abertas.
n Estabilidade financeira - Nossa subscritora, Sirius
International Insurance Corporation (publ), mundialmente
reconhecida, oferece a segurança financeira e a reputação
exigida pelos consumidores internacionais. Avaliada com
“A” (excelente) pela AM Best, e “A-” pela Standard & Poor*,
a Sirius International compartilha conosco de nossa visão
de mercado internacional e oferece a estabilidade de uma
companhia de seguros bem-estabelecida.
* Fontes: AM Best afirmou sua classificação num comunicado datado de 07 de Outubro de 2011;
Standard & Poor afirmou sua classificação num comunicado datado de 13 de Setembro de 2011.
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Cobertura Mundial Flexível
Global Medical Insurance é versátil e sob medida para você, assim você pode facilmente criar o pacote de benefícios que precisa. O programa oferece benefícios compreensíveis
adequados para indivíduos e famílias, cobertura totalmente disponível 24 horas e a paz e tranquilidade que você precisa. Nas páginas seguintes, você pode montar o seu plano pela
revisão e escolha entre as opções de cobertura e serviços disponíveis. Para maiores detalhes sobre os benefícios e descrição dos serviços, fornecemos-lhe uma explicação no bolso da
parte de trás deste folheto. Por favor, consulte a Brochura Suplementar ao revisar as informações aqui contidas.

  n

Benefícios Flexíveis

q Opção Plano Silver - De acessível segurança médica
projetado para o consumidor mais consciente do seu
próprio orçamento e aqueles que pretendem receber
cuidados mundiais em áreas de menor custo. Silver
oferece um vasto leque de benefícios programados e
equipados para atender às suas necessidades essenciais.
q Opção Plano Gold - Ideal para quem deseja cobertura
médica maior, porém por certo período de tempo. Gold
oferece benefícios compreensíveis para os primeiros três
anos de cobertura. Depois de três anos, alguns benefícios
e máximos vitalícios são reduzidos (veja Programação
Sumaria dos Benefícios - páginas 5 e 6). Como resultado,
Gold tem preço mais competitivo que a opção Gold Plus.
q Opção Plano Gold Plus - Plano médico abrangente
para as pessoas que precisam cobertura de longo prazo.
Os níveis dos benefícios continuam além dos três anos,
desde que o plano esteja em vigor.
q Opção Plano Platinum - Oferece um pacote superior de
benefícios para os consumidores globais mais exigentes.
Platinum oferece um pacote mais abrangente de
benefícios e serviços. Está projetado para o consumidor
que deseja a conveniência de benefícios médicos
compreensíveis, dentário e de visão em um único plano.
q Anexos Opcionais - Todos os planos contemplam
coberturas adicionais opcionais (consultar página 7 para
maiores informações).
u

u

u
u
u

3.

Global Term Life InsuranceSM / Seguro Global de
Vida a Termo (incluindo AD&D/ Morte e Invalidez
Acidental)
Global Daily IndemnitySM/Indenização Global da
Diária de Internamento Hospitalar
Maternidade (Opções Silver, Gold e Gold Plus)
Terrorismo (Opção Platinum)
Esportes (Opção Gold Plus e Platinum)
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n

Opções de Área de Cobertura/
Orçamento

q Duas áreas de cobertura - Mundial ou Mundial
Excluindo os EUA, Canadá, China, Hong Kong, Japão,
Macau, Singapura e Taiwan - Você tem a oportunidade
de selecionar a área de cobertura que melhor reflete
a área geográfica que voce precisa. Cada uma delas
fornece cobertura total, mas os prêmios refletem o
custo de cuidados em diferentes partes do mundo.
Independentemente da área de cobertura que você
escolher, você mantém a liberdade de escolher seu
próprio provedor.
q Várias opções de franquia - Para acomodar os seus
recursos financeiros, você pode selecioná-la a partir
das sete diferentes opções de franquia - com diferentes
níveis de prêmios. Além disso, a sua franquia será
reduzida até 50% com um máximo de $2.500 (veja
Programação Sumária dos Benefícios, página 5, para mais
detalhes sobre essa economia).
u
u
u

$100* (Opção Plano Platinum)
$500
u
$1.000
$5.000
u
$10.000

u
u

$250
$2.500

q Sem custo adicional para as crianças - Não importa
a opção de plano ou área de cobertura que você
escolher, os dois primeiros filhos da família com idades
entre 14 dias e 9 anos, serão cobertos sem qualquer
custo adicional durante o primeiro ano de cobertura
(ver página 9 para maiores detalhes). Isto significa uma
economia valiosa para qualquer orçamento.
q Quatro modos de pagamento - Agende a frequência
de pagamentos de acordo com sua conveniência:
u
u

Anual
Trimestral

u
u

Semestral
Mensal

n

Avaliação de Risco para Adequar
suas Necessidades

Ganhamos nossa reputação de excelência na comunidade
internacional mantendo a capacidade de sermos flexíveis
e por responder as necessidades dos nossos clientes.
Entendendo que todas as pessoas têm históricos
médicos distintos, com Global Medical Insurance
nós desenvolvemos várias maneiras de administrar a
cobertura para você - incluindo situações em que você
pode ter sido recusado por outras empresas.
Sua aplicação será analisada com base na completa
informação de seu histórico médico que você fornecer.
q Avaliação Padrão - fornece benefícios plenos para as
condições pré-existentes conforme descrito na página 8.
q Anexo(s) de Exclusão - Com um anexo de exclusão,
somos capazes de estender a cobertura para as suas
necessidades médicas, com exceção das condições que
se encontram especificamente excluídas e nominadas no
anexo de exclusão. Isso permite benefícios às condições
pré-existentes comuns que não foram excluídas pelo
anexo de exclusão, as quais de outra forma possam ter
sido declinadas.
q Anexo de avaliação de risco flexível – O anexo de
avaliação de risco flexível nos permitirá lhe estender
cobertura mesmo que você tenha uma significante,
contínua e/ou crônica condição pré-existente. Mediante
uma taxa nominal anual de administração, a cobertura
é estendida a uma condição pré-existente após um
período de 24 meses de cobertura contínua, durante o
qual você não tenha apresentado sintomas, ou recebido
tratamento para essa condição em particular.
Para obter informações sobre avaliação de riscos, por favor, consulte a página 8.
* Para maior comodidade, todos os valores mencionados neste folheto estão em
dólares dos EUA.

Serviços Compreensíveis de Classe Mundial
De cuidados de rotina a tratamento de casos complexos para situações de emergência médica, você nunca está longe dos serviços de suporte da IMG. Global Medical Insurance
não só oferece cobertura flexível, mas também lhe oferece acesso imediato aos serviços internacionais inestimáveis e recursos da IMG - independentemente da sua localização.
Para uma descrição mais detalhada dos serviços, por favor, consulte a Brochura Suplementar inserida na parte de trás deste folheto.

n

Cuidados de Rotina

q Liberdade de escolher o seu provedor - Global Medical

Insurance permite-lhe a liberdade de escolher o seu
próprio provedor de cuidados de saúde, não importa
em que parte o mundo você esteja. Com livre acesso a
provedores de saúde, você tem melhor acesso a cuidados
de qualidade.

q Localização de um provedor - Para sua comodidade

e para ajudar a reduzir seu desembolso por despesas,
fornecemos-lhe acesso a duas redes extensivas
de provedores que incluem médicos e hospitais
estabelecidos e globalmente credenciados.
uA

independente Organização de Provedores
Preferidos (Preferred Providers Organization-PPO) ao
buscar atendimento dentro os EUA.
u Acesso a Provedores Internacionais (International
Provider Access - IPA) – ao buscar atendimento fora dos
EUA.

n

Cuidados de emergência

q Tratamento Médico de Emergência - A habilidade
de acesso a cuidados de saúde de qualidade é de suma
importância quando uma emergência médica com risco
de vida surge no exterior. Global Medical Insurance oferece
benefícios importantes de emergência apoiados pelos
serviços 24/7/365 de uma equipe de clínicos credenciados
com mais de 250 anos de experiência combinada.
Benefício de Evacuação Médica de Emergência
Benefício de Retorno de Restos Mortais
u Benefício de Transporte Remoto
(Opção plano Platinum)
u Benefício de Evacuação Política
u
u

(Opção plano Platinum)

n

Medical Concierge

q Serviço médico único - Se você está procurando

atendimento em uma unidade médica local ou em outra
localização com a qual não está familiarizado, a nossa
preocupação primária é a qualidade do atendimento que
você estará recebendo. Nosso programa Medical Concierge
foi concebido para lhe fornecer informações críticas sobre
o ranking do provedor, o resultado do tratamento e custo
dos cuidados antes de receber tratamento médico. Um
dos professionais do Medical Concierge irá rever a sua
condição específica que não seja de emergência médica
e irá lhe fornecer informações completas sobre o provedor,
como ranking, resultados anteriores e custos em geral todos na área onde você está planejamento tratamento.
O Medical Concierge da IMG ajuda você a fazer uma
decisão informada ao procurar cuidados médicos dentro
dos EUA. Você também pode receber uma redução na
sua franquia por utilizar este serviço médico exclusivo.
Este nível de serviço individualizado é ímpar no âmbito
internacional. Por favor, note que devido ao alto nível de dados
necessários para este serviço, o serviço de Medical Concierge está
restrito aos estabelecimentos médicos dentro dos EUA.

n Corpo Clínico Disponível para Você
q Profissionais médicos para coordenar o seu

tratamento - No caso em que você precise de cuidados
médicos, nosso pessoal clínico coordena com o provedor
médico e com a unidade de tratamento para responder
às necessidades únicas e circunstâncias que você pode
enfrentar. Tendo prestado serviços em mais de 170
países, somos especialistas em avaliar a necessidade de
serviços e garantir que sejam entregues em tempo hábil,
e de forma eficiente em relação ao custo-benefício.
Esta abordagem individualizada lhe proporciona paz de
espírito sabendo que você tem profissionais experientes
prontos para ajudá-lo em qualquer momento, em
qualquer lugar ao redor do globo.

n

Gerenciando Seu Plano

q Serviço de assistência internacional - Os serviços
internacionais IMG são projetados para ajudar a
maximizar o resultado de seu tratamento médico.
ffAcesso

aos cuidados de saúde de qualidade em
todo o mundo
ffPessoal multilíngue profissionalmente treinado
na área de administração de solicitações de
reembolso e profissionais de serviços ao cliente
com experiência internacional comprovada
ffConsultas, status, ou informação sobre solicitações
de reembolso estão disponíveis pela internet,
telefone, fax, e-mail e Live Chat (bate-papo)
ffConversão de moeda estrangeira
ffAjustes para reembolsos aos provedores ou
diretamente a você através de cheque ou depósito
direto
ffVerificação e explicação dos benefícios aos
provedores

q Acesso à informação 24/7/365 - Para ajudar você a

economizar tempo gerenciando áreas de rotina de sua
conta, tornando mais fácil obter as informações que
você precisa.
ffMyIMG

- Acesso seguro ao Website.
pela internet
ffAcesso fácil pela internet a provedores nos EUA e
internacional
ffRecuperar explicação dos benefícios
ffVerificação
do status das Solicitações de
Reembolso-informação disponível em tempo real
ffAtualização de endereço e pedido de carteira de
identificação
ffAlteração do modo de pagamento
ffMúltiplos serviços internacionais e centros de
assistência
ffLive Chat (Bate-papo), e-mail, telefone, fax
SM

ffRenovações
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Programação Sumária dos Benefícios
O seguinte é uma programação sumária dos benefícios. Os benefícios são sujeitos a franquia e ao cosseguro a menos que alguma exceção seja anotada. NA (Não Aplicável); URC (Usual Razoável e Habitual); SAAI (O
Mesmo que Qualquer Outra Doença). Para a descrição detalhada dos benefícios, por favor, consulte a Brochura Suplementar incluída na parte traseira deste livreto.

Gold

Gold

Platinum

Benefício

Silver

(Os primeiros 36 meses de cobertura contínua)

(Inicia no primeiro dia do mês 37)

Gold Plus

(Veja página 7 p/ Vantagens Platinum)

Máximo Limite Vitalício

$5.000.000 por pessoa

$5.000.000 por pessoa

$5.000.000 por pessoa

$5.000.000 por pessoa

$8.000.000 por pessoa

Franquia (Por período de cobertura)

$250 a $10.000

$250 a $10.000

$250 a $10.000

$250 a $10.000

$100 a $10.000

Franquia Familiar

3 vezes a franquia por pessoa

3 vezes a franquia por pessoa

3 vezes a franquia por pessoa

3 vezes a franquia por pessoa

2 vezes a franquia por pessoa

Tratamento fora dos EUA e
Canadá

Sujeito à franquia - Não há cosseguro

Sujeito à franquia - Não há cosseguro

Sujeito à franquia - Não há cosseguro

Sujeito à franquia - Não há cosseguro

Sujeito à franquia - Não há cosseguro

Rede PPO - Franquia 50% reduzida (até
$2.500 máximo). Não há cosseguro.

Rede PPO - Franquia 50% reduzida (até
$2.500 máximo). Não há cosseguro.

Rede PPO - Franquia 50% reduzida (até
$2.500 máximo). Não há cosseguro.

Rede PPO - Franquia 50% reduzida (até
$2.500 máximo). Não há cosseguro.

Rede PPO - Franquia 50% reduzida (até
$2.500 máximo). Não há cosseguro.

Tratamento dentro dos EUA
(Internação não de Emergência)

Medical Concierge - Franquia reduzida
em 50% (até $2.500 máximo). Não
há cosseguro. Rede PPO - Sujeito a
franquia. Não há cosseguro.

Medical Concierge - Franquia reduzida
em 50% (até $2.500 máximo). Não há
cosseguro. Rede PPO - Sujeito a franquia.
Não há cosseguro.

Medical Concierge - Franquia reduzida
em 50% (até $2.500 máximo). Não há
cosseguro. Rede PPO - Sujeito a franquia.
Não há cosseguro.

Medical Concierge - Franquia reduzida
em 50% (até $2.500 máximo). Não há
cosseguro. Rede PPO - Sujeito a franquia.
Não há cosseguro.

Medical Concierge - Franquia reduzida
em 50% (até $2.500 máximo). Não há
cosseguro. Rede PPO - Sujeito a franquia.
Não há cosseguro.

Tratamento dentro do EUA
(fora da rede PPO) e Canadá

Sujeito a Franquia. O plano paga 80%
dos próximos $5.000 das despesas
elegíveis. Depois, 100% até o máximo,
por período de cobertura.

Sujeito a Franquia. O plano paga 80%
dos próximos $5.000 das despesas
elegíveis. Depois, 100% até o máximo,
por período de cobertura.

Sujeito a Franquia. O plano paga 80%
dos próximos $5.000 das despesas
elegíveis. Depois, 100% até o máximo,
por período de cobertura.

Sujeito a Franquia. O plano paga 80%
dos próximos $5.000 das despesas
elegíveis. Depois, 100% até o máximo,
por período de cobertura.

Sujeito a Franquia. O plano paga 90%
dos próximos $5.000 das despesas
elegíveis. Depois, 100% até o máximo,
por período de cobertura.

Hospitalização/ Quarto &
Alimentação

Nos EUA/Canadá – URC- taxa média
para quarto semiprivado. Fora dos
EUA/Canadá – URC- taxa de quarto
privado (até 150% da taxa de quarto
semiprivado). Tudo sujeito a $600 por
dia- máximo 240 dias

Nos EUA/Canadá – URC taxa média
para quarto semiprivado. Fora dos EUA/
Canadá- URC da taxa de quarto privado
(até 150% da taxa de quarto semiprivado)

Nos EUA/Canadá – URC taxa média
para quarto semiprivado. Fora dos EUA/
Canadá- URC da taxa de quarto privado
(até 150% da taxa de quarto semiprivado)

Taxa para quarto privado

Unidade de Cuidados
Intensivos

$1.500 por dia – 180 dias por evento

URC

Até um limite de $4.500 por dia

URC

URC

Cirurgia

URC

URC

URC

URC

URC

Despesas de anestesia
associadas com Cirurgia

20% do beneficio para cirurgia

URC

20% do beneficio para cirurgia

URC

URC

Transplantes

$250.000 por transplante

$1.000.000 máximo vitalício

$500.000 máximo vitalício

$1.000.000 máximo vitalício

$2.000.000 máximo vitalício

Atendimento Ambulatorial

25 visitas: $70 Médico/ Especialista;
$60 Psiquiatra; $50 Quiropatra; $250
Raios-X limite máximo por exame;
$500 por intervenção cirúrgicaConsultas; $300 Testes laboratório
limite máximo por exame

URC

Despesas Médicas- limite $150 por visita;
Despesas de Hospital - $100 cosseguro
a menos que admitido; Unidade de
Emergência $25 cosseguro; Diagnósticos
de Laboratório e Raios-X limitado a
$5.000 por período de certificado

URC

URC

URC

URC

URC

URC

URC

Pronto Socorro devido a um
Acidente

URC

URC

URC

URC

URC

Suplementar para Acidente

NA

$300 por ocorrência

$300 por ocorrência

$300 por ocorrência

$500 por ocorrência

Ambulância Local

$1.500 por evento não sujeito a
franquia ou cosseguro

URC

$100 por evento não sujeito a franquia
ou cosseguro

URC

URC

Somente atendimento ambulatorial
após 12 meses de cobertura contínua

$10.000 por período - $50.000 máximo,
disponível após 12 meses de cobertura
continua

Máximo $2.500 por período de certificado;
Internados limitados há 25 dias p/período de
certificado; paciente não hospitalizado limitado
ao máximo de 20 visitas por período de certificado e a 70% das despesas elegíveis até $75
máximo por visita; Máximo Vitalício $30.000

$10.000 por período - $50.000 máximo Disponível após 12 meses de cobertura
contínua

SAAI - $50.000 máximo vitalício.
Disponível após 12 meses de cobertura
contínua

Tratamento dentro dos EUA
(Atendimento Ambulatorial/
Internação de emergência)

Pronto Socorro p/ Enfermidades
(Franquia de $250, adicional quando
não houver internamento)

Mental-Nervosa
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Até o limite de $2.250 por dia- taxa de
quarto semiprivado

Gold

Gold

Benefício

Silver

(Os primeiros 36 meses de cobertura contínua)

(Inicia no primeiro dia do mês 37)

Evacuação de Emergência

$50.000 por período de cobertura, não
sujeito a franquia ou cosseguro

Até o limite máximo, não sujeito a
franquia ou cosseguro

$250.000 limite por pessoa, por certificado

Platinum

Gold Plus

(Veja página 7 p/ Vantagens Platinum)

Até o limite máximo, não sujeito a
franquia ou cosseguro

Até o limite máximo, não sujeito a
franquia ou cosseguro

Reunião de Emergência

NA

$10.000 máximo vitalício

$10.000 máximo vitalício

$10.000 máximo vitalício

$10.000 máximo vitalício

Retorno de Restos Mortais

$25.000 máximo vitalício por segurado não sujeito a franquia ou cosseguro

$25.000 máximo vitalício por segurado não sujeito a franquia ou cosseguro

$15.000 máximo vitalício por segurado não sujeito a franquia ou cosseguro

$25.000 máximo vitalício por segurado não sujeito a franquia ou cosseguro

$50.000 máximo vitalício por segurado não sujeito a franquia ou cosseguro

Transporte Remoto

NA

NA

NA

NA

Limitado a $5.000 p/certificado, até
$20.000 máximo vitalício

Evacuação Política &
Repatriamento

NA

NA

NA

NA

Limitado a $10.000 máximo vitalício

Bem-estar Infantil
(Para menores de 18 anos)

3 visitas por período de cobertura - $70
máximo por período. Disponível após
12 meses de cobertura contínua

$200 máximo por período de cobertura- não
sujeito a franquia ou cosseguro. Disponível
após 12 meses de cobertura contínua

$200 máximo por período de cobertura- não
sujeito a franquia ou cosseguro. Disponível
após 12 meses de cobertura contínua

$200 máximo por período de cobertura- não
sujeito a franquia ou cosseguro. Disponível
após 12 meses de cobertura contínua

$400 máximo por período de coberturanão sujeito a franquia ou cosseguro. Disponível após 6 meses de cobertura contínua

Bem-estar para Adultos

NA

$250 por período de cobertura - não
sujeito a franquia ou cosseguro, disponível
para aqueles com idade 30 anos ou acima,
após 12 meses de cobertura contínua

$250 por período de cobertura - não
sujeito a franquia ou cosseguro, disponível
para aqueles com idade 30 anos ou acima,
após 12 meses de cobertura contínua

$250 por período de cobertura - não
sujeito a franquia ou cosseguro, disponível
para aqueles com idade 30 anos ou acima,
após 12 meses de cobertura contínua

$500 por período de cobertura - não
sujeito a franquia ou cosseguro, disponível
para aqueles com idade 18 anos ou acima,
após 6 meses de cobertura contínua

Cobertura de Rx
(Prescrições Médicas)

URC

URC

$5.000 por período de certificado por cada
segurado não hospitalizado somente

URC

Fora dos EUA: URC; Dentro dos EUA–
com cartão Rx – cosseguro: $20 para
genéricos/$40 para outras marcas se
genérico não estiver disponível (Limites
mensais de prescrições podem ser determinados e sujeitos a aprovação pela Companhia)

Outros Serviços

Cuidado Extensivo: primeiros 30 dias;
Radiação: URC; Enfermeira a domicilio:
30 dias por evento coberto; Paliativos: 30
dias; Dispositivos protéticos: URC

URC

URC – Tratamentos de Radiação e
Quimioterapia (pacientes internados ou
não) limitados a $10.000 por ano; máximo
de $50.000 máximo vitalício

URC

URC

Fisioterapia

$40 máximo por visita;
limitado a 30 visitas

$50 máximo por visita

$50 máximo por visita - $1.000 máximo
por período de cobertura. $10.000
máximo vitalício

$50 máximo por visita

$50 máximo por visita

Medicina Complementar

NA

Acupuntura $150; Aroma-terapia $50;
Terapia de Ervas $50; Terapia Magnética
$75; Terapia de Massagem $150; Terapia
de Vitamina $100. Cada um por período
de cobertura

Acupuntura $150; Aroma-terapia $50;
Terapia de Ervas $50; Terapia Magnética
$75; Terapia de Massagem $150; Terapia
de Vitamina $100. Cada um por período
de cobertura

Acupuntura $150; Aroma-terapia $50;
Terapia de Ervas $50; Terapia Magnética
$75; Terapia de Massagem $150; Terapia
de Vitamina $100. Cada um por período
de cobertura

Acupuntura $150; Aroma-terapia $50;
Terapia de Ervas $50; Terapia Magnética
$75; Terapia de Massagem $150; Terapia
de Vitamina $100. Cada um por período
de cobertura

Mergulho recreativo

NA

URC

URC

URC

URC

Dentário- não emergencial

NA

NA

NA

NA

$750 por ano calendário; Franquia
individual - $50 Programa de BenefíciosClasse I 90%; Classe II 70%; Classe III
50%; 6 meses de carência

Dentário –emergencial
devido a acidente

$1.000 por período de cobertura

URC

$500 por período

URC

URC

Dentário – emergencial
devido à dor repentina

NA

$100 por período de cobertura

$100 por período de cobertura

$100 por período de cobertura

Veja Benefício Dentário Não emergencial

Esporte Ensino Médio – Lesões

NA

NA

NA

NA

Até $20.000 por período de certificado

Visão

NA

NA

NA

NA

Exames até $100
Materiais até $150 por 24 meses

Anexo Opcional* - $50,000 máximo
vitalício – Até $5.000 por parto normal; e
até $7.500 por Cesária, $200 para checkup de recém- nascido pelos primeiros
12 meses; cuidado de recém-nascido
& desordens congênitas até $250.000
máximo por 31 dias (beneficio reduzido em
50% para nascimentos ocorridos nos meses
11 ou 12 de cobertura contínua)

Anexo Opcional* - $50,000 máximo
vitalício – Até $5.000 por parto normal; e
até $7.500 por Cesária, $200 para checkup de recém- nascido pelos primeiros 12
meses; cuidado de recém-nascido & desordens congênitas até $250.000 máximo
por 31 dias (beneficio reduzido em 50% para
nascimentos ocorridos nos meses 11 ou 12 de
cobertura contínua)

Anexo Opcional* - $50,000 máximo vitalício – Até $5.000 por parto normal; e até
$7.500 por Cesária, $200 para check-up de
recém- nascido pelos primeiros 12 meses;
cuidado de recém-nascido & desordens
congênitas até $250.000 máximo por
31 dias (beneficio reduzido em 50% para
nascimentos ocorridos nos meses 11 ou 12 de
cobertura contínua)

Anexo Opcional* - $50,000 máximo
vitalício – Até $5.000 por parto normal; e
até $7.500 por Cesária, $200 para checkup de recém- nascido pelos primeiros
12 meses; cuidado de recém-nascido
& desordens congênitas até $250.000
máximo por 31 dias (beneficio reduzido em
50% para nascimentos ocorridos nos meses
11 ou 12 de cobertura contínua)

SAAI Franquia adicional de $1.000; $50.000
máximo vitalício; $200 para check-ups
de recém-nascido durante os primeiros
12 meses, cuidado a recém-nascido até
250.000 por os primeiros 31 dias

Maternidade
Parto, cuidado de recém-nascido e
desordem congênita, Programa “Family Matters” (*Não sujeitos à franquia
ou cosseguro - disponível após 10
meses de cobertura)
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As Vantagens da Opção Plano Platinum
O plano Platinum é um plano de completa proteção internacional. O plano oferece mais benefícios e coberturas adicionais, acesso a uma equipe de serviço dedicada e pronta para
ajudá-lo, acesso ao nosso exclusivo Global Concierge e Serviços de Assistência. Para uma descrição mais detalhada dos benefícios e serviços Platinum, consulte o Folheto Suplementar Inserido na
parte de trás deste folheto.

n Plano de Cobertura Médica Abrangente - A opção do

plano Platinum oferece maiores máximos em benefício
e coberturas adicionais – máximo limite vitalício de
US$8.000.000, Transplantes até $2.000.000, bem como
maiores benefícios para Quarto de Hospital e Alimentação,
, Retorno de Restos Mortais, Suplementar para Acidente,
Mental & Nervoso; e Bem-estar Infantil e Adultos. O
plano também inclui benefícios para Transporte Remoto,
Evacuação Política & Repatriamento e Lesões Esportivas
no Ensino Médio (High School).

n Um Plano com benefícios Médicos, Odontológicos e

Oftalmologia (Visão) - Além dos benefícios médicos,
a opção plano Platinum inclui um plano odontológico
com cobertura para Classe I: Serviços de Diagnóstico e
Prevenção; Classe II: Serviços Básicos; e Classe III: Serviços
Maiores. O plano também inclui benefícios de Visão que
prevê cobertura para exames e materiais.

n Benefício de Transporte Remoto - Se você tiver um

problema médico que não é imediatamente risco de
vida, porém grave o suficiente para resultar em morte ou
invalidez permanente se não for tratado imediatamente,
o Transporte Remoto irá fornecer cobertura para as
despesas elegíveis decorrentes do seu transporte para
uma instalação qualificada, para o respectivo tratamento.

n Benefícios de Evacuação Política e Repatriamento - Na

hipótese do Departamento de Estado dos EUA emitir
ordem de evacuação do país anfitrião, IMG irá coordenar
a evacuação do segurado coberto para uma localização
segura mais próxima, ou repatriamento para o país de
residência do segurado.

n Coberturas para Desordem Mental & Nervosa; e
Maternidade - Despesas associadas a essas condições são
cobertas como qualquer outra doença.

Anexos Opcionais

n Beneficio por Lesões Esportivas no Ensino Médio (High
School) – Esta proteção está disponível para os seus
filhos enquanto participantes de esportes escalados e
organizados, ao nível do ensino médio ou abaixo deste.

n Consulta para Cuidados e Conselhos - A opção

plano Platinum oferece acesso direto a um serviço de
informação médica que lhe permite comunicar com
médicos licenciados, psicólogos, farmacêuticos, dentistas,
nutricionistas e educadores físicos. Eles estão disponíveis
para ajudá-lo com perguntas de rotina relacionadas com a
saúde 24 horas ao dia.

n Global Concierge e Serviços de Assistência - A opção

plano Platinum oferece mais do que proteção de seguro você também tem acesso exclusivo a uma lista de serviços
adicionais administrado por uma equipe de serviço
específico disponível 24/7. Por favor se veja a Brochura
Suplementar para lista extensiva.

Anexo
Seguro Global de Vida a Termo (Global Term Life Insurance)
(Valores mostrados referem-se à soma principal por unidade)

Global Medical Insurance é projetado para proteger indivíduos
e famílias do alto custo das despesas médicas. Além do pacote
de benefícios personalizados, o programa oferece diversas
coberturas opcionais. A partir da lista a seguir, você pode
rever e escolher qualquer anexo opcional que atenda suas
necessidades. Para aplicar, basta adicionar os respectivos
prêmios nos espaços apropriados, conforme descrito na
aplicação, para o cálculo final do prêmio total devido. Para
descrição mais detalhada dos anexos opcionais, consulte a Brochura
Suplementar inserida na parte de trás deste folheto.
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Morte e Invalidez Acidental (AD&D) - incluído no Seguro
Global de Vida a Termo (*Benefício com base na idade no
momento da morte. ** “Membro” significa mão, pé ou olho)

Indenização Global da Diária de Internamento Hospitalar
(Valor apresentado refere-se à Soma Principal por unidade. Disponível
para idades entre 31 dias e 69 anos até duas unidades)

Maternidade (Opções Planos Silver, Gold, Gold Plus)

Descrição
Idade 31 dias - 18 anos: $5.000
Idade 19 - 29 anos: $75.000
Idade 30 - 39 anos: $50.000
Idade 40 - 44 anos: $35.000
Idade 45 - 49 anos: $25.000

Idade 50 - 54 anos: $20.000
Idade55 - 59 anos: $15.000
Idade60 - 64 anos: $10.000
Idade 65 - 69 anos: $7.500

Perda acidental de Vida: Capital Segurado*
Perda total acidental de dois membros**: Capital Segurado*
Perda total acidental de um membro **: 50% do Capital Segurado*
$100 (cem dólares) por dia
$50.000 p/ máximo limite vitalício; no máximo $5.000 por parto
normal; $7.500 para Cesariana (Recém-nascidos cobertos p/31 dias
somente sem premio adicional. Consulte página 6 para maiores informações)

Terrorismo (Opção plano Platinum)

$50.000 máximo limite vitalício

Sports (Opção planos Gold Plus e Platinum)

$25.000, máximo limite vitalício para alguns esportes de aventura,
incluindo alpinismo, paraquedismo e whitewater rafting (Refira-se
ao Certificado de Seguro (Certicate Wording) para informação mais abrangente)

Avaliação Flexível
Global Medical Insurance fornece métodos de avaliação
flexível para estender cobertura a você. Sua aplicação
pode ser avaliada através de Avaliação Padrão ou Anexo
de Avaliação Flexível.

n Avaliação Padrão – Há dois níveis de avaliação quando
todas as condições médicas foram mencionadas, e não
foram especificamente excluídas ou restringidas por um
anexo (sujeitos aos seguintes limites e a outros termos do
plano*).
Opções Plano Silver, Gold e Gold Plus proporcionam
um benefício de $50.000 máximo limite vitalício para
condições pré-existentes elegíveis ou que existiam
antes da data inicial de vigência, sujeito a um máximo
de $5.000 por período de cobertura, após a cobertura
ter sido efetiva por 24 meses contínuos. Este benefício é
pagável se você recebeu ou não tratamento ou consulta
pela(s) condição(ões) durante 24 meses seguidos de
cobertura.
As seguintes doenças existentes, manifestadas, tenham
sido tratadas, ou tenham tratamento recomendado
antes ou durante os primeiros 180 dias de cobertura, a
partir da data inicial efetiva são consideradas condições
pré-existentes e estão sujeitas ao período de espera
e outras limitações de cobertura descrita acima: acne,
asma, alergias, amigdalectomia, as condições das costas,
adenoidectomia, hemorroidas ou hemorroidectomia,
distúrbios do sistema reprodutivo, histerectomia, hérnias,
vesícula ou pedras na vesícula e pedras nos rins, qualquer
condição de mama, e qualquer condição da próstata.
Na opção Plano Platinum, as condições totalmente
reveladas na aplicação e que não tenham sido excluídas
ou limitadas por um anexo serão cobertas como outra
doença qualquer. Condições, incluindo quaisquer
complicações decorrentes, que não foram totalmente
revelados na aplicação não serão cobertas.

n Anexo Avaliação Flexível - Se eventualmente tenha sido
recusado para cobertura, o Anexo de Avaliação Flexível
nos permite estender cobertura a você. Após 24 meses
de cobertura contínua, uma condição pré-existente que
não tenha sido especificamente excluída por um anexo
será igualmente coberta como qualquer outra condição

pré-existente, desde que, durante este período de 24
meses, nenhum tratamento tenha sido recebido para
essa condição médica. Se um tratamento foi recebido,
então o período de 24 meses se reinicia a partir da data
do tratamento.

Outras Exclusões e Limitações*
Exames físicos e de Rotina para Adultos são excluídos na
opção Plano Silver, e durante os primeiros 12 meses para as
opções Plano Gold e Plano Gold Plus, e durante os primeiros
6 meses para a opção Plano Platinum n Atendimento
ambulatorial por condição mental e nervosa é excluído
durante os primeiros 12 meses em todas as opções de planos n
Paciente internado por condição mental e nervosa é excluído
na opção plano Silver; e durante os primeiros 12 meses nas
opções Gold, Gold Plus e Platinum n Maternidade, recémnascidos e desordens congênitas (a menos que o anexo
opcional de maternidade ou Plano Platinum tenham sido
comprados - veja Programação Sumária dos Benefícios na
página 6) Nota: Todas as despesas de maternidade incluindo prénatais, parto, pós-natais, recém-nascidos desordens congênitas são
excluídas quando a gravidez é resultado do tratamento de fertilidade
mesmo se você tiver cobertura de maternidade n Transplantes
de órgãos não especificamente listados n Dispositivos para
corrigir a visão; são excluídos nas opções Planos Silver, Gold e
Gold Plus n Dispositivos para corrigir a audição n Tratamento
ou suprimentos não medicamente necessários n Tratamento
não recomendados pelo médico n Tratamento por um membro
da família ou parente n Tratamento como resultado da guerra,
tumulto, ou terrorismo n Tratamentos resultantes de atividades
ilegais n Esportes amador ou profissional organizado n
Serviços e tratamento elegíveis para pagamento por qualquer
governo ou de outros seguros n Procedimentos investigativo,
experimental ou de pesquisa n Cuidados rotineiros dos pés
n Cirurgia plástica ou cosmética eletiva n Tratamento por
drogas e abuso de álcool n Terapia da Fala n Cuidados com
custódia n Modificação de Peso n Tratamento de impotência
n Medicamentos e tratamentos anticoncepcionais n Pessoas
HIV+ na data de vigência da cobertura.
n

Global Medical Insurance
efetivamente gerencia as
suas condições médicas

*Este folheto contém apenas uma descrição consolidada e resumo de alguns dos
benefícios, condições, limitações e exclusões atuais do Global Medical Insurance.
Um certificado que contém a formulação completa com todos os termos,
exclusões e condições será incluído com o kit de documentos. A IMG se reserva ao
direito de emitir o mais recente Certificado de Seguro (Wording Certificate) com a
redação mais atualizada para este programa de seguro em caso desta aplicação
e / ou folheto tenha sido expirado, modificado ou substituído por uma versão mais
recente. Certificados de Seguro (Wording Certificates) atuais estarão disponíveis
mediante solicitação.
Residentes na Florida buscando cobertura internacional, por favor, busquem
por brochura especifica disponível em “Forms Library” em nossa página web
www.imglobal.com.
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Elegibilidade e Inscrição
Elegibilidade

Como Aplicar

Global Medical Insurance está disponível para indivíduos e
famílias de todas as nacionalidades. Cidadãos dos EUA devem
residir no exterior ou planejar deixar os EUA em sua data de
vigência e programar residir no exterior por pelo menos seis dos
próximos 12 meses. Cobertura para cidadãos não americanos é
mundial, apesar de certas restrições de elegibilidade que podem
ser aplicadas. Pessoas a partir de 14 dias até 74 anos de idade
podem se candidatar à cobertura. Pessoas com 75 anos de idade
e acima não são elegíveis e a cobertura termina aos 75 anos de
idade. Certas outras restrições podem ser aplicadas. Por favor,
consulte seu agente de seguros independente ou corretor para
obter mais detalhes.

Para se candidatar ao programa Global Medical Insurance,
simplesmente preencha e devolva a aplicação. Se você está se
candidatando como uma família, você pode incluir a si mesmo,
seu cônjuge e dependentes com menos de 19 anos numa única
aplicação. Se você ou seu dependente tiver 19 anos de idade ou
mais, deve completar sua própria aplicação. Você deve responder
a todas as perguntas com precisão, a fim de ser considerado para
a cobertura. Dependendo de suas respostas às questões médicas,
uma declaração do seu médico de família poderá ser necessária.
IMG se reserva ao direito de solicitar informações médicas
adicionais.

Para as famílias, quando ambos os pais estão cobertos por Global
Medical Insurance, os dois primeiros filhos dependentes elegíveis
a partir de 14 dias até 9 anos de idade serão cobertos sem custo
adicional*. Crianças menores de 19 anos de idade aplicando
individualmente devem usar a faixa etária do sexo masculino
correspondentes a 19-24 anos quando se candidatam à cobertura
(consulte as tabelas de tarifas anexas). Cada pessoa solicitando
cobertura deve completar as informações requeridas na aplicação.

Renovação da Cobertura

Para se inscrever, basta
simplesmente preencher
e devolver o formulário de
aplicação

Sujeita aos termos do plano, Global Medical Insurance é renovável
anualmente e a cobertura é continua quando renovada. Antes
do final de cada período de cobertura (12 meses) você receberá
informações sobre a renovação. Você deve continuar a satisfazer
os requisitos de elegibilidade descritos acima, a fim de renovar.
Você tem a opção de renovar pela internet ou pode preencher um
formulário de renovação em papel. Não há nenhuma pergunta
médica adicional na renovação, e podemos trabalhar com você
para fornecer flexíveis opções de renovação. Por favor, planeje e
selecione com cuidado sua opção de franquia, pois você não será
capaz de selecionar uma franquia menor ou subir sua opção de
plano ao renovar sua cobertura.

Cobertura Vitalícia
Cobertura médica vitalícia estará disponível quando se tem
menos de 65 anos de idade no momento da inscrição no programa
Global Medical Insurance e se mantém cobertura contínua até os
75 anos. Antes de completar 75 anos de idade, você receberá um
resumo dos benefícios de um novo plano, Global Senior Plan®,
e um formulário de inscrição para a cobertura. Não há avaliação
médica adicional. Você simplesmente precisa rever os benefícios,
preencher e devolver o formulário de inscrição com o seu prêmio.

Quando recebermos o formulário preenchido com o prêmio,
vamos avaliá-lo prontamente com base nas informações
fornecidas. Se aprovado, você ou o seu agente / receberá pelo
correio ou e-mail um kit de documentos que inclui um cartão de
identificação, declaração de seguro e um certificado de seguro
(contendo uma descrição completa dos benefícios, exclusões e termos do
plano), informações e formulários sobre a solicitação de reembolso.
Você deverá notificar a IMG, conforme termos do plano, se você ou
qualquer membro de sua família sofre ou é tratado por qualquer
doença, lesão ou outra condição médica entre o momento da
solicitação de cobertura (aplicação) e a emissão do certificado. Se a
sua aplicação não for aprovada, você receberá um reembolso total
do pagamento efetuado. Para obter informações adicionais, entre
em contato com seu agente de seguros ou corretor independente.
Estamos confiantes de que você estará satisfeito com todos os
termos da cobertura. Para garantir a sua satisfação, uma vez aceito
no plano oferecemos um período de 15 dias para que possa rever
o conteúdo do kit de documentos. Se durante esse período de 15
dias você achar que não está satisfeito com o plano, por qualquer
motivo, você pode apresentar um pedido por escrito para
cancelamento e reembolso total do pagamento efetuado. Veja o
Certificado de Seguro para maiores detalhes.
Pedidos de Cancelamento recebidos após este período de 15 dias
será concedido a critério exclusivo da IMG, como administrador do
plano. Qualquer restituição que poderá receber será baseada em um
cronograma de reembolso estabelecido, não em uma base pro-rata.
Veja o Certificado de Seguro para maiores detalhes.
*Para as famílias, os dois primeiros filhos dependentes elegíveis a partir de 14
dias até 9 anos de idade são cobertos sem qualquer custo adicional no primeiro
ano de cobertura. Na data da primeira renovação, o prêmio será igual a 50%
da tarifa publicada. Para as renovações posteriores serão aplicados prêmios
regulares de renovação.

This Portuguese translation of the Global Medical Insurance brochure is provided as an accommodation and convenience only, and is subject in its entirety to the English
version. The English version will take precedence in all matters.

9.

Paz De Espírito Global

Esta tradução em português da brochura Global Medical Insurance é fornecida como acomodação e conveniência somente e esta sujeita, em sua totalidade, à versão
em inglês. A versão em inglês terá precedência sobre todos os assuntos.

Por favor, consulte o Certificado de Seguro (Wording Certificate) para termos específicos, condições e outros detalhes a respeito dos benefícios, limitações, exclusões e elegibilidade descritos neste livreto. O
Certificado de Seguro (Wording Certificate) está disponível mediante solicitação antes da compra.
A descrição sumária das coberturas, benefícios e elegibilidade mencionados nesta brochura são precisos na data de impressão, sujeitos aos termos do plano. Quaisquer atualizações ou alterações feitas
posteriormente à impressão serão incluídas no kit de documentos enviado após a aprovação de sua aplicação, e ou de tempos em tempos após.
IMG, International Medical Group, o desenho do logotipo IMG em bloco, imglobal, Global Medical Insurance, Global Term Life Insurance, Global Daily Indemnity, Global Senior Plan, Coverage Without
Boundaries, e Global Peace of Mind são marcas comerciais registradas, marcas de serviço e/ou marcas registradas de International Medical Group, Inc. Sirius e Sirius International são marcas comerciais
registradas, marcas de serviços e/ou marcas registradas de Sirius International Insurance Corporation (publ). © 2007-2012 International Medical Group, Inc. Todos os direitos reservados.
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