AIDWORKER-EH (AW-EH) Descrição das garantias
Modalidade

AIDWORKER-EH (AW-EH)

Válido de

01.01.2017

Seguro

Central

Validade

A nível mundial

Destinatários do seguro

Seguro de saúde destinado a membros de missões humanitárias e cooperantes no estrangeiro, desde que reconhecidos pela Lei alemã de cooperantes para o desenvolvimento
(EhfG)

Deslocações ao estrangeiro abrangidas
pelo seguro

Deslocações a título pessoal e profissional

Cobertura no país de origem

A cobertura do seguro é válida durante um máximo de 4 meses. Este prazo de validade
estende-se caso a viagem de regresso seja incomportável por motivos médicos, bem como
no caso do cooperante ter de interromper a sua estadia por indicação do tomador por
questões de instabilidade política (situações de crise). Durante o período de preparação da
viagem ao estrangeiro a cobertura é válida também no país de origem, caso o titular não
usufrua já de outro seguro e este não seja obrigatório no país de origem.

Duração da cobertura

ilimitada

Número de emergência

Número de emergência disponível 24 horas por dia em várias línguas

Prestação de serviços

Departamento de garantias Dr. Walter

Rescisão antecipada

possível

Extensão

possível

Direito a um seguro continuado

Caso se tenha verificado uma cobertura efectiva do seguro durante pelo menos três
meses, sem interrupções, e caso o segurado for excluído do contrato coletivo, então terá
direito, caso tenha o seu domicílio e uma conta bancária na Alemanha, a ser integrado
numa tarifa básica, de acordo com o Art. 193 parágrafo 5 da lei dos contratos de seguro
(VVG) vigente na Alemanha.

Cobertura em zonas de conflito

Sim

Cobertura em caso de pandemia

Sim

Garantias

AIDWORKER-EH (AW-EH)

Cuidados médicos em regime ambulatório

100 % dos custos, transporte até ao primeiro local de tratamento no caso de acidente ou
emergência até ao limite de 2556,46 € por ocorrência

Medicamentos, pensos e ligaduras

100 %

Material médico auxiliar

100 % dos acessórios médicos necessários segundo o catálogo, bem como dos seguintes
tratamentos, se recomendados pelo médico: óculos e outras ajudas para a visão até 200 €
dentro de um período de 2 anuidades, cadeiras de rodas até 675 €, calçado ortopédico até
100 % após pagamento de franquia de 75 € por anuidade

Tratamento em regime de internamento

100 % dos gastos com o tratamento e internamento no hospital (assistência médica geral
na Alemanha, sem tratamento pelo médico-chefe nem prestações opcionais)

Alojamento Conjunto (Rooming In)

Para crianças que ainda não tenham completado 14 anos de idade e se encontrem internadas para tratamento, serão cobertos os custos relacionados com a estadia e alojamento
no hospital de um acompanhante.

Tratamentos de medicina dentária

50 % do valor da fatura em tratamentos dentários e próteses dentárias até 1300 € por
pessoa dentro de 12 meses

Próteses dentárias

50 % do valor da fatura em tratamentos dentários e substituições dentárias até 1300 € por
pessoa dentro de 12 meses

Repatriamento

100 %, caso a situação clínica o justifique. (Também em situações do foro psíquico)

Repatriamento de crianças abrangidas
pelo seguro

Não

Cuidados preventivos

Sim, de acordo com os programas oficiais instituídos na Alemanha

Vacinação

100 % Reembolso de despesas com vacinação contra a difteria, vírus da hepatite B,
Influenza (vírus da gripe), Haemophilus Influenzae B, infecções pneumocócicas, tosse
convulsa, poliomielite, sarampo, papeira, rubéola, tuberculose, tétano, raiva, meningoencefalite da carraça, bem como todas as outras vacinas obrigatórias ou recomendadas pelo
médico para a viagem são cobertas a 100 %.

Medicina física e reabilitação

Sim. Tratamentos de reabilitação clinicamente necessários (cuidados continuados)

Gravidez / Parto

100 % dos custos dos exames e restante tratamento médico necessário relacionado com a
gravidez, aborto espontâneo ou parto;
Voo para o país de origem e voo de regresso para o local da repatriação na classe mais
económica até 80 %, com um limite de 2000 €, caso o parto deva ocorrer fora do país onde
se encontra a prestar auxílio ao desenvolvimento.
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Suicídio / Tentativa de suicídio

Sim

Doenças prévias

Sim (sem necessidade de exame médico, sem suplemento de risco)

Franquia

Não

Tratamento de doenças do foro psíquico

Encargos com tratamentos medicamentosos e médicos necessários em regime de internamento relacionado com doenças agudas do foro psíquico até a uma duração máxima de
30 dias reembolsados a 100 %. Psicoterapia até 20 consultas por ano.

Livre escolha de médico

Sim

Despesas com funeral

100 % dos custos, com um limite de 10.000 €

Custos de trasladação

100 % dos custos, com um limite de 25.000 €

Tempo de espera

8 meses para próteses dentárias e ortodôncia, sem período de carência em caso de gravidez, parto ou psicoterapia

Cessação das Garantias

AIDWORKER-EH (AW-EH)

As garantias concedidas cessam nos
seguintes casos:
a)

todas as doenças, bem como as consequências que delas advêm, tal como as consequências resultantes de acidentes, mortais ou não, decorrentes da participação activa em confrontos bélicos ou situações de distúrbios, ou através da participação a título profissional
em competições, ou na sua preparação, que sejam organizados ou criados por associações
e organizações, bem como todos os ferimentos considerados de origem militar e que não
constem explicitamente das garantias do seguro;

b)

doenças e acidentes provocados de forma deliberada pelo titular do seguro, bem como
as consequências daí advindas, inclusive tratamentos de desentoxicação que incluam
terapias de desabituação;

c)

tratamento prestado por médicos, dentistas ou por instituições clínicas cujas faturas
o segurador se recuse a aceitar para fins de devolução, por motivos ponderosos, caso a
ocorrência tenha sido participada depois do segurador ter informado o tomador da cessação de garantia. Caso esta informação seja fornecida depois da activação do seguro, então
as garantias cessam três meses depois do tomador ter sido informado.

d)

Tratamento em termas ou locais de cura bem como tratamento em terapêuticas de reabilitação reconhecidas pelo estado alemão, salvo indicação em contrário nas condições do seguro;

e)

Sessões de tratamento em termas medicinais. Tal não se aplica, caso durante uma estadia
temporária contraia uma doença não relacionada com o propósito da viagem ou directamente resultante de um acidente ocorrido durante a estadia, que torne necessário o tratamento termal. As garantias mantêm-se válidas enquanto o parecer médico excluir o transporte do titular. Não haverá igualmente cessação de garantia caso o tratamento, devido à
proximidade do domicílio, se efectue numa estação termal ou semelhante na área adjacente;

f)

Tratamentos e outros cuidados usufruidos pelo cônjuge, pais ou filhos do titular. Despesas materiais devidamente documentadas serão reembolsadas de acordo com as condições gerais;

g)

internamento devido a deficiência permanente ou a custódia.

Prémios e Condições

AIDWORKER-EH (AW-EH)

Taxa

3,90 € por pessoa e por dia

Condições Fundamentais

Aplicam-se as Condições Gerais do Seguro de Risco Colectivo de Saúde no Estrangeiro
Dr-Walter 2013 (AVB-AKK-RGR-DRW 2013) em combinação com as Condições Gerais da
modalidade AIDWORKER-EH (AW-EH – 010117)

Por favor tenha em consideração que as presentes informações não são exaustivas. A totalidade das condições de cobertura
do seguro, bem como das suas exclusões, encontra-se definida nas Condições Gerais do Seguro, disponíveis por exemplo em
www.aidworker.de para consulta. A presente tradução para português é de cariz meramente informativo, pelo que em caso de
litígio prevalecerá o conteúdo do texto original, em alemão.

Estamos à sua inteira disposição caso tenha alguma dúvida. Dirija-se a nós através dos seguintes contactos:
Dr. Walter GmbH
Versicherungsmakler (Mediador de Seguros)
Eisenerzstrasse 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Alemanha

T +49 (0) 22 47 91 94 -21
F +49 (0) 22 47 91 94 -20
gruppenvertrag@dr-walter.com
www.dr-walter.com
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