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Modalidade AIDWORKER24-RK (AW24-RK)

Seguro Generali Deutschland Krankenversicherung AG

Âmbito de aplicação Todo o mundo

Destinatários do seguro Seguro de saúde para voluntários e outros técnicos ou cooperantes em actividade no 
estrangeiro até 24 meses para beneficiários da segurança social alemã (GKV)

Deslocações ao estrangeiro abrangidas 
pelo seguro

Deslocações a título pessoal e profissional

Cobertura no país de origem nenhuma

Duração da cobertura do seguro Até 24 meses. Depois deste prazo existe a possibilidade de ser prolongado uma vez por 
mais 24 meses, num máximo de 48 meses.

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 do contrato possível até à duração máxima do contrato

Direito a seguro continuado Não

Cobertura em zonas de conflito Sim

Cobertura em caso de pandemia Sim

Garantias AIDWORKER24-RK (AW24-RK)

Tratamento médico em regime ambula-
tório

100 % dos custos, transporte até aos cuidados primários em caso de acidente ou de emer-
gência Procede-se a uma dedução das garantias prévias da GKV, a que se deve recorrer 
primeiramente. 70 % caso não haja obrigatoriedade de prestar garantias por parte da GKV.

Medicamentos, pensos e ligaduras 100 %, dedução da GKV tal como em caso de tratamento em regime ambulatório

Equipamento médico 100 % do material utilizado durante a assistência médica na fixação de partes do corpo 
e de equipamento de apoio à mobilidade, caso recomendado pelo médico, e de todos os 
outros acessórios mencionados nas condições do seguro, desde que tal ocorra na sequên-
cia de um acidente. (Óculos e auxiliares à visão até 150 € num espaço de dois anos de 
cobertura pelo seguro, cadeiras de rodas até 675 € etc.) Dedução das prestações da GKV 
tal como em caso de tratamento em regime ambulatório.

Tratamento em regime de internamento 100 % dos gastos com o tratamento e internamento no hospital. Garantia apenas após 
prestação prévia da GKV e sujeita a desconto das mesmas prestações prévias

Tratamento de medicina dentária 100 % dos custos do tratamento analgésico de complicações dolorosas, restaurações 
dentais simples. Garantia apenas após prestação prévia da GKV e sujeita a desconto das 
mesmas prestações prévias

Próteses dentárias Próteses dentárias e inlays em caso de acidente, bem como coroas dentárias de todos os 
tipos, incluindo os honorários do médico dentista, cobertura até 80 % com um limite de 
2500 €, por ocorrência. Garantia apenas após prestação prévia da GKV e sujeita a desconto 
das mesmas prestações prévias

Repatriamento 100 %, caso seja clinicamente necessário (Também em situações do foro psicológico)

Cuidados de prevenção Não 

Vacinas Não 

Tratamento de rehabilitação Sim. Medidas de rehabilitação necessárias do ponto de vista médico (tratamento subse-
quente) 

Gravidez / Parto Não. Porém 100 % de cobertura em caso de gravidez com sérias perturbações e / ou de 
parto com complicações

Suícidio / Tentativa de suícidio 100 %

Doenças prévias ver em baixo em Cessação das

AIDWORKER24-RK (AW24-RK) Descrição das garantias 



Pág. 2 / 3 DR-WALTER GmbH – AW24-RK – Descrição das garantias – 040722

Franquia Não 

Tratamento de doenças do foro psíquico Despesas com tratamento médico ou medicamentoso em regime ambulatório em 
situações agudas de doenças do foro psíquico com uma duração máxima de 30 dias são 
reembolsados a 100 %. Custos decorrentes de psicoterapia em regime de internamento 
não serão reembolsados. No entanto, o diagnóstico inicial em regime ambulatório de uma 
perturbação do foro psíquico tem uma cobertura que vai até aos 2000 €. Garantia apenas 
após prestação prévia da GKV e sujeita a desconto das mesmas prestações prévias

Livre escolha de médico Sim

Despesas de funeral 100 % dos custos, até 10.000 € 

Custos de trasladação 100 % dos custos, até 30.000 € 

Período de carência Inexistente

Cessação das Garantias AIDWORKER24-RK (AW24-RK)

As garantias concedidas cessam nos 
seguintes casos:

a) 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;

b) tratamento prestado por médicos, dentistas ou por instituições clínicas cujas facturas 
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 cessa-
ção  
de garantia. Caso esta informação seja fornecida depois da activação do seguro, então as 
garantias cessam três meses depois do tomador ter sido informado;

c) tratamento em termas ou locais de cura bem como tratamento em instituições terapêu-
ticas reconhecidas pelo estado alemão,salvo indicação em contrário nas condições do 
seguro;

d) 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 regresso.

e) Os meios terapêuticos recomendados pelo médico no domicílio do titular ou pelo médico 
de família também serão cobertos caso sejam aplicados em regime ambulatório em 
termas medicinais;

f ) tratamentos por cônjuges, pais ou filhos do titular ou do tomador; os custos materiais 
comprovados serão reembolsados de acordo com as condições gerais;

g) internamento devido a deficiência permanente ou custódia, correção de anomalias estéti-
cas ou físicas, vacinação, desinfeção, atestados médicos ou pessoal fora do internamento 
hospitalar, com excepção dos casos previstos expressamente no contrato.

h) interrupção da gravidez, salvo casos imprevistos de urgência médica;

i) tratamentos de esterilidade ou infertilidade (por exemplo reprodução medicamente 
assistida);

j) tratamentos sobre os quais o titular sabia antes da viagem que teriam de ser realizados 
em caso de normal decorrimento da viagem, com excepção dos casos em que a viagem 
tenha sido motivada pelo falecimento do cônjuge ou de um familiar em primeiro grau do 
titular;

k) restauração e próteses dentárias, coroas, intervenções de ortodôncia, caso estas não 
sejam explicitamente mencionados nas condições do seguro;

l) nos casos de evolução normal da gravidez, especialmente no que concerne aos cuidados 
de cuidados pré-natais e a partos que ocorram em circunstâncias regulares. Em casos 
excepcionais de complicações durante a gravidez, o segurador assume na totalidade as 
garantias previstas do contrato em relação aos cuidados em regime ambulatório e de 
internamento. O mesmo se aplica aos partos em que ocorram complicações;
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Prémios e Condições AIDWORKER24-RK (AW24-RK)

Taxa 0,65 € por pessoa e por dia 
1,30 € por pessoa e por dia a partir da mes 25

Condições Fundamentais Aplicam-se as Condições Gerais previstas no âmbito do Seguro de Saúde para Viagens ao 
Estrangeiro de Curta Duração (AVB-ARK-DRW 2022) em combinação com as Condições 
Gerais AIDWORKER24-RK (AW24-RK)

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 
Eisenerzstrasse 34 
53819 Neunkirchen-Seelscheid 
Alemanha

T +49 2247 9194-21 
F +49 2247 9194-20

gruppenvertrag@dr-walter.com 
www.dr-walter.com 
www.aidworker.de


