
 

 
 

  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 EVACUAÇÃO DE 
EMERGENCIA E 

HOSPITALIZAÇÃO 
 

LIMITE ANUAIS GERAIS USD 250 000 

EVACUAÇÃO DE EMERGENCIA 24 HORAS 

Sujeito a limite geral anual. 
Pagamento directo aos 

contactados prestadores de 
serviço/s 

Evacuação de * Emergência disponível 24 horas Apenas no 
Continente Africano com cobertura total para internamentos 
no local adequado mais próximo. Alargado para cobrir os 
custos de uma outra pessoa para viajar como acompanhante. 

 

Incluído no 
valor total  

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 

BENEFICIOS DE INTERNAMENTO   

•           Alojamento Ala 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 dentário para restaurar danos aos dentes naturais 
apenas após trauma (sujeito a pré-autorização) 

Incluído no valor total 

Covid - 19 (Sem evacuação)    Sub-limite 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 
                                                    Para todos os detalhes e definições, por favor consultem as Condições Particulares de apólice  
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* 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 do evento: USD 350.000 não excedendo USD 250.000 por pessoa 

• Todas as internações sujeitas a pré-autorização 
 
 
EXCLUSÕES 

 

• Tratamento para condições Psiquiatricas 

• Cirurgia para erros refractivos 

• Dialise renal cronica 

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

acidente) 

• Maternidade e complicações da gravidez (pré e pós-natal) e Neonatologia 

• 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. 

  
.       


