Focado em Africa.
Entregue em Africa.
Profissionais em Seguro de Saúde.
Provedor de Seguros de Saúde em Africa

Fornecer produtos flexiveis
internacionais de seguro de saúde
e em todo o Continente Africano.

Bem-vindo a OracleMed Health
Fundada em 2001, a OracleMed Health fornece produtos Internacionais
e flexíveis de seguro de saúde em toda a África há quase 20 anos.
Temos uma equipe de profissionais de uma ampla gama de disciplinas, incluindo specialistas e profissionais de
saúde, que trazem conhecimentos técnicos, garantindo assim a sustentabilidade a longo prazo, com excelente
valor na estrutura do projeto de benefícios e preços.
A nossa equipe multinacional reflete a diversidade cultural dos nossos clientes, combinando uma ampla variedade
de habilidades linguísticas com um amplo conhecimento de estruturas regionais
A escala das nossas operações com nosso conhecimento íntimo do ambiente da saúde, juntamente com nossa
representação regional em toda a África, proporciona tranqüilidade aos nossos segurados.

Escolher OracleMed Health?
Conhecemos
Africa
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Permitimos acesso a cuidados
de saude de qualidade na
Africa

Os Fatos:

20

Anos de
experiência

Entendemos seguro
de saude

Mais fácil e eficiente
para você

Oferecemos produtos
padronizados para Africa

Oferecemos produtos
personalizados para atender às
necessidades específicas

Central de atendimento e de
apoio multilínguistico 24 horas

Mantemos a caneta de seguro
para aprovar sinistros até US
$ 1 milhão por evento.

Parceriremos com vos ao
longo prazo

Combinamos gerenciamento
clínico de classe mundial com
gerenciamento especializado
por caso

Histórico comprovado com
empresas de primeira linha

Rede abrangente de
unidades privadas de saúde.

Pré-Autorizações

Aceitamos pagamento de
premio em moeda local

Produtos de seguro de
saúde confiáveis,
resistentes e sustentáveis

+200

Registrado adequadamente e
cumprimos com os
regulamentos de cada país

Fundo de Risco
Consolidado

3 200
Rede Global
de Hospitais

24hr
Evacuação de
Emergência

24hr

Clientes Globais

20 anos de experiência
nos garantia uma
presença forte e uma
rede significativa em
todo o continente
africano.
A nossa presença em África é
profundamente enraizada e com base em
um entendimento muito estabelecida de
desafios únicos de cada país. Este é
construído sobre a experiência local forte e
duradoura e relacionamentos.
Com um saldo positivo, nós temos a força
financeira para assegurar cobertura de
seguro saude de qualidade assistencial em
África. Isto nos permite negociar melhores
tarifas com os provedores que offerecem
os em produtos de saúde confiáveis,
resistentes e de alto grau para empresas
que operam em todo o continente africano.

Quem pode ser coberto?
 Empresas multinacionais com
pegadas Pan-Africanas
 Empresas Líderes
 Organizações do setor público
 Empresas pequenas e médias
 Indivíduais
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Nossos produtos:
•

Cobertura mundial

•

Cobertura no Continente Africano

•

Tratamento hospitalar internamento

•

Cobertura de Evacuação de
Emergência Internacional e
Inaternamento

•

Tratamento que não pode ser feito
no país de origem

•

Viagem de curta duração

Isso atende a uma ampla gama de
planos para atender a gerência e a
equipe. Opções de valor de
qualidade estão disponíveis para
acomodar requisitos específicos da
empresa.

Uma variedade de
opções para atender
às suas necessidades:

Atendimento ao cliente
de primeira classe:

• Cobertura Comprehensiva

• Projetado para ser transparente

• Benefícios comprehensiveis com limites
gerais elevados

• Suporte dedicado ao cliente

• Planos personalizados
• Prêmios acessíveis
• Subscrição transparente para grupos sem
períodos de espera
• Evacuação de emergência a ambulância
aerea internacional (sem necessidade de
visto).
• Tratamento hospitalar para pacientes não
emergenciais (incluindo cirurgias menores)
Além disso, nossas Apolices incluem
cobertura para acompanhamento de
terceiros para viagens e acomodações.
Nossos clientes têm a liberdade de escolha
de seus profissionais de saúde.
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Nossa abordagem exclusiva aos
produtos de seguro de saúde nos
permite projetar produtos sob
medida para nossos clientes.

• Linha de atendimento e apoio de
multilínguehoras e linha de apoio para
horas multilinugua
• Gerente de Contas nomeado para ajudar
na tomada de decisões e gerenciar do
plano para garantir que cumprimos todos
os aspectos de nossa oferta
• Sessões de treinamento para membros
de seguro para garantir que os
funcionários estejam bem informados
sobre seus benefícios e sobre como
melhor usá-los
• Ativação de Apolice em 24 horas
• Administração sem complicações

Acesso à nossa rede
global de fornecedores:
Nossos provedores médicos foram
selecionados por seus níveis de
especialização, foco na prestação
de serviços e capacidade de
atender aos padrões
internacionais que nossos clientes
merecem.
• Acesso a cuidados de saúde de
qualidade
• Liberdade de escolha de
profissionais de saúde
• Sinistros liquidados direta aos
prestadores
• Ampla distribuição geográfica e
variedade de serviços
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Visão geral dos benefícios:
Benefício Hospitalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limite annual de USD 1m milhão por pessoa
Custos de bloco operatorio, procedimentos cirúrgicos
Visitas hospitalares de especialistas
Unidade de Cuidados Intensivos
Medicamentos no bloco operatório, Medicamentos na
enfermaria
Testes diagnósticos
Maternidade
Procedimentos menores
Tratamento de oncológia - hospitalar

•
•
•
•
•

Próteses Internas e Externas
Cuidados pos-operativos, Reabilitação
Assistencia de infermeira em casa
Proteses
Medicamentos e curativos prescritos para
levar para casa
• Alojamento e passagem aérea para o
acompanhante da família
• Retorno aérea comercial ao país de origem
• Repatriamento de restos mortais

Benefícios ambulatoriais /
Benefícios do dia a dia

Evacuação Internacional
de Emergência

• Planos sob medida
• Evacuação de emergência 24 horas

• Totalmente segurado ou dinheiro de volta
• Benefícios sem dinheiro no país de origem

• Estabilização local (no país)

• Consultas: Clinica Geral, Especialistas
• Procedimentos: Patologia, Radiologia,

• Ambulancia local terreste/Aerea
(no pais)

• Procedimentos não cirúrgicos

• Evacuação de emergência com
cobertura médica completa para
tratamento intra-hospitalar para o
local adequado mais proximo

• Medicação crônica e aguda

• Maternidade: consultas pré-natais, exames, ecogramas, exames de
sangue
• Odontologia
• Optometria
• Benefícios Auxiliares: Fisioterapia, Biokinetics, Quiropraxia

Uma equipe de trabalhadores saudável é
uma equipe de trabalho mais produtiva
Entendemos que cuidar dos
empregados é o maior fator que
influencia o sucesso de qualquer
negócio. Empresas com funcionários
saudáveis e felizes têm:

Contate-nos hoje
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OracleMed Health (Pty) Ltd
31 Impala Road, Chislehurston
Sandton, 2196, South Africa

 Menores custos de assistência médica
 Funcionários mais eficazes e produtivos
 Níveis inferiores de funcionários
ausentes
 Licença médica reduzida

24hr Linha de Emergencia e de Apoio: +27 11 259 5075
Website: www.oraclemed.com
Email: info@oraclemed.com
Tel: +27 11 326 7564
Version 1.0P

