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Seguro de Saúde

Allianz Dental
Nota de Informação Prévia - Nos termos da Lei aplicável e em vigor à data de contratação.

Porquê comprar um Seguro de Saúde?
Porque a saúde é a base essencial das nossas vidas.
O Sistema Nacional de Saúde comparticipa cada vez menos
as despesas de saúde. Isto implica que cada um de nós
terá que pagar mais pelos serviços de saúde. A melhor
forma de controlar este tipo de custos é a contratação de
um seguro de saúde, para si e para a sua família.
O Allianz Saúde Dental proporciona Benefícios Fiscais.

Porque devo escolher o Allianz Saúde Dental?
Porque é um seguro de saúde que garante exclusivamente
a cobertura de estomatologia através do acesso a uma
rede de prestadores de elevada qualidade.
A sua acessibilidade, abrangência e facilidade de utilização
são características que distinguem o seguro de estomato-
logia da Allianz Portugal.

O que é o Allianz Saúde Dental?
1. Coberturas: a cobertura de Estomatologia garante o
acesso à realização de inúmeros Atos Médicos, dentro da
Rede Allianz Saúde Dental, nomeadamente:
- Consultas
- Cirurgia oral
- Dentisteria Operatória
- Estética Dental
- Endodontia
- Periodontologia
- Medicina Dentária Preventiva
- Imagiologia
- Prostodontia Removível
- Prostodontia Fixa
- Consertos de Prótese
- Ortodontia
- Implantologia Oral
- Oclusão/Disfunções Temporo-Mandibulares (DTM)
2. Capital: Não existem limites de capital por ano nem por
Pessoa Segura.
3. Período de Carência: Não tem. Pode ser utilizado de
imediato.
E quando tiver que utilizar o seguro, o que devo fazer?
1. Procedimentos de Utilização
- Uso exclusivo na Rede Allianz Saúde Dental.
Para conhecer a Rede de Prestadores associada a este
produto, deverá consultar o Diretório Clínico disponível em
www.allianz.pt (ou ligue 808 200 977 nos dias úteis das
9:00 às 19:00) e selecionar a “Rede Allianz Saúde Dental";
 
- Após selecionar o Prestador da sua preferência, deverá
agendar diretamente a consulta identificando-se como
Cliente Allianz Saúde Dental;
- No dia da consulta deverá apresentar o seu cartão. Após

o atendimento ser-lhe-á cobrado o valor do copagamento
referente aos atos que realizou, de acordo com os valores
constantes na Tabela de Copagamentos de Estomatologia,
disponível também em www.allianz.pt ou através do
808 200 977 nos dias úteis das 9:00 às 19:00;
- A Tabela contém alguns atos totalmente gratuitos, que
se encontram devidamente assinalados com a indicação
“S/C” (Sem Custo);
- Qualquer questão que lhe surja relativamente a valores
cobrados, atos realizados, orçamentos ou outros, deverá con-
tactar a Linha Allianz Saúde Dental através do 808 200 977
nos dias úteis das 9:00 às 19:00, também constante no
seu cartão.
2. Copagamentos
Custos reduzidos a cargo da Pessoa Segura e Aderentes.
Paga menos dentro da rede de prestadores Allianz Saúde
Dental que numa clínica particular (sem seguro), e tem a
vantagem de saber, antecipadamente, quanto poderá pagar
por tratamento dentário.
Para atos médicos mais complexos, a Pessoa Segura efetua
um copagamento, acessível na maior parte dos casos, tais
como:
- Exodontia de sisos ou dentes inclusos
- Drenagem de abcesso
- Restauração direta
- Branqueamento
- Prótese
- Coroa definitiva
3. Atos Médicos sem custo (Sem copagamento para o
Segurado)
De todos os atos médicos estomatológicos cobertos, 20
encontram-se isentos de quaisquer copagamentos. Veja
quais:
- Consulta de Medicina Dentária / Exame Clínico
- Consulta de Urgência
- Consulta de Reavaliação e/ou Revisão
- Exodontias (não inclui dentes inclusos e sisos)
- Exodontia de fragmentos radiculares
- Remoção de sutura
- Polimento de restauração em amálgama
- Destartarização e polimento dentário (quando em perio-
donto são)
- Aplicação tópica de fluoretos
- Selamento de fissuras
- Aconselhamento e motivação de higiene oral
- Aconselhamento nutricional para controlo de doenças
- Aconselhamento antitabágico para controlo e prevenção
em saúde oral
- Radiografia Apical: Periapical, Oclusal, Interproximal
(bitewing)
- Radiografia extra-oral: Ortopantomografia ou panorâmica
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Telefones Úteis
808 200 977 (Serviço de Atendimento de 2ª-6ª feira, das 9h00-19h00)

- Linha Allianz Saúde Dental

Recomendamos que contate sempre o seu mediador de
seguros.

Allianz Saúde Dental

- Radiografia extra-oral: Telerradiografia
- Ajuste oclusal para próteses sem montagem em articulador
- Consulta de especialidade de Ortodontia
- Estudo de reabilitação sobre implantes
- Consultas de revisão em implantologia

Qual é a duração do Allianz Saúde?
Na primeira anuidade, o período do contrato poderá ser
ligeiramente inferior a 1 ano, sendo que a data de reno-
vação anual, corresponderá ao 1º dia do mês em que se
iniciou o seu seguro. Nas anuidades seguintes, o contrato
será renovado automaticamente por períodos de 1 ano. A
renovação do contrato poderá não ocorrer, por iniciativa
do Cliente ou da Allianz Portugal, desde que seja efetuada
a devida comunicação por escrito com 30 dias de antece-
dência em relação ao fim da anuidade contratual; Antes do
fim da anuidade contratual, o Cliente ou a Allianz Portugal,
poderão pedir a anulação do contrato, desde que exista
Justa Causa.
O não pagamento do seguro até à data limite de pagamento
determina a não renovação ou a resolução automática do
contrato.

Quanto é que custa um Seguro Allianz Saúde Dental?
O valor a pagar pelo seguro depende do n.º de Pessoas
Seguras na mesma Apólice. Antes de contratar o seguro
deverá consultar o seu mediador sobre o valor do seguro
para o seu caso.

Como posso pagar o meu Allianz Saúde Dental?
O pagamento do Allianz Saúde Dental será efetuado através
de débito automático em conta bancária, podendo o valor
do seu Seguro ser pago Anual, Semestral, Trimestral ou
Mensalmente.

Quais são os seus mecanismos de proteção jurídica,
em caso de Reclamação ou litígio?
A lei aplicável ao seu Contrato será sempre a Lei Portu-
guesa. Em caso de dúvida na interpretação de qualquer
disposição contratual, prevalece o sentido mais favorável
ao Tomador do Seguro e/ou Segurado.
Qualquer reclamação, pode ser apresentada por correio, tele-
fonicamente, para o nosso Centro de Contacto com Clientes,
ou eletronicamente, pelo nosso site, em www.allianz.pt.
Também pode recorrer ao Provedor do Cliente Allianz, após
20 dias sem que tenha recebido resposta à reclamação
apresentada, ou caso discorde da mesma (este prazo será
prolongado para 30 dias nos casos de especial comple-
xidade). O Provedor do Cliente, é um órgão independente
com o objetivo de analisar as reclamações dos Clientes e
de dar conselhos/pareceres de forma imparcial.
As divergências que possam surgir em relação à aplicação
deste contrato de seguro também podem ser resolvidas
por meio de Arbitragem, nos termos da lei em vigor.
Sem prejuízo do recurso aos Tribunais Arbitrais ou Judi-
ciais, o Tomador do Seguro e/ou o Segurado poderão

ainda solicitar a intervenção do Instituto de Seguros de
Portugal - Autoridade de Supervisão da Atividade Seguradora.
Para saber mais, pode consultar a informação relativa ao
nosso Sistema de Gestão da Qualidade, em www.allianz.pt,
no menu Apoio ao Cliente.

Saiba mais em www.allianz.pt

Allianz Saúde Dental
- Diretório Clínico
- Tabela de Copagamentos de Estomatologia

Esta

Nota de Informação Prévia

apenas resume

os aspetos principais do seguro

e não dispensa

a leitura integral das Condições

Contratuais da Apólice.


