
 

 
 

  AS TABELAS EM BAIXO SÃO UM RESUMO DOS BENEFICIOS APLICÁVEIS PARA 

CADA OPÇÃO DE  PRODUTO. TODOS OS BENEFICIOS SÃO APRESENTADOS POR TITULAR DA 

APOLICE, POR PEDIDO DE COBERTURA. TODOS OS LIMITES SÃO EXPRESSOS EM DÓLARES EUA. 

 

BENEFICIOS 

Por pessoa por ano (pppa) 

 

OPÇÃO SILVER AFRICA 
 

LIMITE ANUAIS GERAIS USD 1 000 000 

EVACUAÇÃO DE EMERGENCIA 24 HORAS 

Sujeito a limite geral anual. 
Pagamento directo aos 

contactados prestadores de 
serviço/s 

24 horas de * emergência de evacuação de um segurado com  
cobertura médica completa para o tratamento intra-hospitalar 
para o local adequado mais próximo. Alargado a cobrir os 
custos de uma outra pessoa para viajar como acompanhante 

Incluído no valor total  

 

(Só Africa) 

Regresso da pessoa assegurada e acompanhante para o país 
de residência ou para o país onde a evacuação ocorreu por 
linha aérea comercial. 

Classe Económica 

Restos Mortais – o transporte do corpo ou cinzas para o país 
de nacionalidade ou país de residência 

USD 5 000 por pessoa  

 

Estabilização local (no país) Incluído no valor total 

 

Ambulância local terreste / Aérea (no país) Incluído no valor total 

Viagem em linha aérea para regressar ao país de residência Classe Económica 

Acompanhamento do Paciente  

Alargado para cobrir os custos de uma pessoa para viajar com 
o paciente incluindo o alojamento de acompanhante 

Duração da estadia do paciente 

BENEFÍCIOS DE INTERNAMENTO PARA TRATAMENTOS 
ELECETIVOS DE EMERGÊNCIA E NÃO EMERGENCIA 

 

• Alojamento Enfermaria geral 

• Unidade de cuidados intensivos (UCI) Incluído no valor total 

• Custos do bloco operatório Incluído no valor total 

• Medicamentos no bloco operatório Incluído no valor total 

Medicamentos na enfermaria Incluído no valor total 

Operações cirúrgicas, incluindo cuidados pré e pós-operatórios Incluído no valor total 

Honorários médicos Incluído no valor total 

Aparelhos Cirúrgicos Internos e Externos Incluído no valor total 

Transfusão de sangue Incluído no valor total 

Patologia & Radiologia / Raios-X, PET, CT e MRI Scans Incluído no valor total 

Medicamentos com receita médica e curativos (após alta 
hospitalar) 

Incluído no valor total 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional e da Fala Incluído no valor total 

Tratamento odontológico como resultado de danos acidentais 
aos dentes naturais 

Incluído no valor total 

Transplantes de Órgãos (exclui os custos de doadores) Sublimite de USD 200 000 

Tratamento de Oncologia (em internamento) Sublimite de USD 75 000 

Covid - 19 (Sem evacuação) Sublimite de USD 50 000 

Cirurgia Maxila-Facial por consequência de trauma Incluído no valor total 



 

 
 

Diálise Renal Aguda Incluído no valor total 

Reabilitação (pós-operatório) Incluído no valor total 

Pequenas Cirurgias de um dia  

Adenoidectomia para crianças <12 de idade, 

Adenoamigdalectomia para crianças <12 de idade, 

Astroscopia, Aspiração das articulações, Biopsia de medula 

óssea, B Aspiração ou Biopsia de lesão da mama, 

Broncoscopia, Colonoscopia, Colposcopia, Cistoscopia,  

Diagnóstico da Laparoscopia, Dilatação e Curetagem, 

Laringoscopia directa, Terapia electroconvulsiva, ERCP,  

Gastroscopia, Histeroscopia, Amigdalectomia a laser,  

Punção lombar, Esofagospia, Aspiração Pleural,  

Remoção de cataratas, Remoção do pterígio, Remoção de 
tumores superficiais, Amigdalectomia para crianças com 
menos de 12 anos, Vasectomia 

Incluído no valor total 

Maternidade/Confinamentos (Tratamento só no pais de 
origem) 

Entrega Normal: Sub-limite de 

USD 2 000 por evento 

Cesariana: Sub-limite de  

USD 2 500 quando 
medicamente necessário por 

evento 

BENEFICIOS AMBULATÓRIOS Planos sob medida por cliente 

   Para todos os detalhes e definições, por favor consultem as Condições Particulares de apólice 
 

* Uma emergência é definida como; uma emergência médica é o aparecimento repentino e inesperado de 
uma condição de saúde ou lesão corporal que precisa de tratamento médico ou cirúrgico imediato. A falta 
de providenciar este tratamento colocaria a vida de uma pessoa em risco ou resultaria em 
comprometimento grave ou disfunção de uma parte de órgão ou corpo 

 
 
 
 

 

 LIMITAÇÕES / EXCLUSÕES 

 
LIMITAÇÕES 

 

• Esta apólice é a principal apólice para qualquer evento segurado por este meio. 

Se qualquer parte do evento for subsequentemente recuperável de algum 
esquema de Compensação de Trabalhadores do Estado, a OracleMed Health, a 
seu próprio custo, será responsável pela recuperação. 

 

• Limite de Responsabilidade: O limite anual é estabelecido no Cronograma de 
Benefícios. No caso de vários reclamantes de um Incidente, o limite de 
responsabilidade é 1,5 vezes o limite anual, conforme estabelecido no 
Cronograma de Benefícios e se aplica independentemente do número de pessoas 
cobertas por esse incidente. 

 
 
 



 

 
 

EXCLUSÕES 
 

• Tratamento para condições Psiquiatricas 

• Cirurgia para erros refractivos 

• Dialise renal cronica 

• Odontologia e cirurgia dentária relacionada (exceto como resultado de um 

acidente) 

• Neonatologia 

• Anormalidades congênitas do nascimento 

• Custos de doadores para transplantes de órgãos 

• Tratamentos cosmeticos a menos que medicamente necessário 

• Tratamento para infertilidade 

• Tratamento relacionado ao HIV / Aids, incluindo medicamentos antirretrovirais 

• Lesões resultantes de desportos profissionais por exemplo, corridas de 
automóveis etc. 

• Lesões resultantes de desportos perigosos por exemplo o “bungee jumping” 

• Reabilitação incluindo hidrelétricas de saúde 

• Suplementos dietéticos, vitaminas, e suplementos minerais estão excluídos 

• Terapia de reposição hormonal 

• Suplementos dietéticos, vitaminas, suplementos minerais 

• Terapia de reposição hormonal 

• Tratamento para condições relacionadas ao abuso de álcool e/ou substancias 

• Tentativa de suicídio, dependência de drogas e/ ou ferimentos infligidos 
intencionalmente. 

• Lesões resultantes de participação ativa em guerra, revolta, greve, revolução, 
guerra civil, motins, atividades militares, terrorismo 

 
 

SE. & O 
 
Fazemos todos os esforços para garantir que as informações contidas neste documento são precisas e 
actualizadas, com base na informação que nos foi dada. Vamos corrigir prontamente quaisquer erros 
trazidas à nossa atenção. Se você encontrar um erro, por favor entre em contacto connosco. 
Não podemos aceitar a responsabilidade pelo fornecimento de informações incorrectas, copiado dentro 
deste documento, nós reservamos o direito de retirar esta citação e sua aceitação a qualquer momento e 
por qualquer motivo. Você serar informado imediatamente se isso acontecer. 
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