
Com o objetivo de minimizar a sua exposição  ao COVID-19 em hospitais e clínicas, dois provedores médicos da rede da 
Allianz Care estão oferecendo dois serviços inovadores, para que você tenha acesso a consultas médicas on-line, no 
conforto da sua casa. 

Esses benefícios estão disponíveis apenas  em casos de urgência, quando o atendimento de um clínico geral for 
necessário, para reduzir a necessidade de você ir a um hospital ou clínica durante esse período da pandemia. 

Esses novos serviços são fornecidos aos funcionários do Ministério das relações exteriores através da Telemedicina 
Einstein e Docway. O valor das consultas são cobertos pela Allianz Care, de acordo com os termos e condições da sua 
apólice de seguro. Para confirmar sua qualificação para esses serviços, consulte os termos e condições da sua apólice ou 
ligue para a nossa Central de Atendimento, disponível 24h por dia, 7 dias por semana, e forneça o número da sua apólice.

IMPORTANTE: quando o serviço for solicitado, você deverá clicar no link imediatamente após o recebimento, caso contrário, o link 
para a consulta expirará. Se isso acontecer, entre em contato novamente com a nossa Central de Atendimento. Observe que este 
serviço está disponível apenas em casos de urgência.

Este serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em português e inglês para segurados no Brasil, Portugal, Itália e França. Se você precisar de uma receita 
médica e isso for permitido no país onde você se encontra, você será contatado das 8h às 18h (horário local).

Como posso 
utilizar este 
serviço?

3
Ligue para a nossa Central de 

Atendimento 24h e forneça o número da 
sua apólice (você pode encontrá-lo no 

seu certificado de seguro e na sua 
carteirinha de segurado). Nossa Central 

de Atendimento vai verificar a 
elegibilidade e lhe enviará um link de 

acesso por e-mail. 

2
Encontre um local tranquilo antes de 

iniciar sua consulta.

1
Use um smartphone ou tablet com uma 

plataforma IOS ou Android.

TELEMEDICINA
O serviço de telemedicina, fornecido pela “Telemedicina Einstein” (parte do grupo de hospitais Albert Einstein), é oferecido 
aos funcionários do Ministério das relações exteriores com base no Brasil, EUA, Itália, França e Portugal, desde que 
tenham a cobertura da Allianz Care. Este serviço está sujeito aos termos e condições da apólice. A Telemedicina Einstein 
fornece teleconsultas entre segurados e médicos e, em certos casos, onde permitido e verificado pelo grupo Albert Einstein, 
a receita médica pode ser fornecida por médicos subcontratados nos países listados acima. 

TELEMEDICINA E CONSULTAS 
DOMICILIARES EM CASOS DE 
URGÊNCIA DURANTE A 
PANDEMIA DA COVID-19

5
Independentemente do tipo de celular ou 
tablet que você possui, uma recepcionista 
do grupo Albert Einstein falará com você 

para confirmar algumas informações 
antes da sua consulta com o médico.

4
Clique no link e siga as intruções na tela. 
Se você possui um iPhone (plataforma 

IOS), precisará fazer o download do 
aplicativo “Intouch Patient” antes de 

iniciar a consulta. 

                                                                                      Baixe o aplicativo “Intouch Patient”

Os serviços de teleconsulta são prestados pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein, CNPJ nº 
60.765.823 / 0001-30, Av. Albert Einstein, 627/701 - Morumbi, São Paulo, Brasil e o valor da consulta será pago pela Allianz 
Care, de acordo com os termos da apólice. 

Você entende e concorda que a Allianz Partners SAS, AWP Health & Life SA (sucursal da Irlanda), seus administradores e 
resseguradores não são não são responsáveis por qualquer pedido de reembolso, perda ou dano direta ou indiretamente 
resultante do uso dos  serviços de teleconsulta ou de qualquer outro serviço relacionado.

https://apps.apple.com/br/app/intouch-patient/id1234068517
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ith.patient&hl=pt 


A AWP Health & Life SA, atuando sob sua sucursal na Irlanda, é uma empresa de sociedade anônima regida pelo Código de Seguros Francês. A empresa é registrada na França sob o número: 401 154 679 
RCS Bobigny. A sucursal da Irlanda é registrada pelo órgão Irlandês “Irish Companies Registration Office” sob o número: 907619. Endereço: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 
12, Irlanda. A Allianz Care e Allianz Partners estão registradas como razões sociais da AWP Health & Life SA.

As consultas domiciliares são fornecidas pelo Docway aplicativo para serviço em saúde S / A, NIF (CNPJ) n. 23.826.796 / 0001-31, Rua Vicente Pizon, 54. CEP: 04547 -130 51 
Albert Einstein, 627/701 - SP, Brasil e o valor da consulta será pago pela Allianz Care, de acordo com os termos da apólice.

Você entende e concorda que a Allianz Partners SAS, AWP Health & Life SA (sucursal da Irlanda), seus administradores e resseguradores não são não são responsáveis por 
qualquer pedido de reembolso, perda ou dano direta ou indiretamente resultante do uso dos serviços fornecidos pelo Docway ou de qualquer outro serviço relacionado.

Como posso 
utilizar este 
serviço?

CONSULTAS DOMICILIARES - DISPONÍVEL APENAS NO BRASIL
O serviço de Consultas Domiciliares foi criado para que você possa ter a conveniência de receber sua consulta médica 
no conforto da sua própria casa. 

Este serviço, acessível através da nossa Central de Atendimento 24h, é fornecido pela Docway e está disponível apenas 
para nossos segurados no Brasil, de acordo com os termos e condições da cobertura.

3
As consultas domiciliares estão 

disponíveis de segunda a domingo, 
das 7h às 23h (horário de Brasília). 

1
Ligue para a nossa Central de 

Atendimento 24h e forneça o número 
da sua apólice (você pode 

encontrá-lo no seu certificado de 
seguro e na sua carteirinha de 

segurado)

2
Nossa Central de Atendimento 

agendará a consulta domiciliar para 
você. Basta fornecer as seguintes 

informações:
Nome do paciente

Número da apólice do paciente
Data de nascimento do paciente 

Número de contato 
O endereço da consulta (ex: o seu 

endereço no Brasil)
Data e hora de preferência para a 
consulta (faremos o possível para 

agendar a consulta no horário 
escolhido, de acordo com a 
disponibilidade do médico)
Sintomas (apenas para fins 

informativos, a serem fornecidos ao 
médico que fará a consulta)

O serviço está disponível nas principais 
cidades brasileiras. Se você precisar de 
atendimento médico de emergência, 
entre em contato com os serviços de 
emergência em sua cidade.

A consulta domiciliar pode ser 
agendada com até três dias de 
antecedência.

Para marcar uma consulta ou se tiver alguma 
dúvida, entre em contato com a nossa Central de 
Atendimento 24h 

+ 353 1 645 4010 

Número gratuito do Brasil: 0800 882 1545

Número gratuito dos EUA: 1 866 266 2182

Para consultar a lista completa de nossos números gratuitos, 
acesse: https://www.allianzcare.com/pt/pages/toll-free-numbers.html

bfo.service@allianzworldwidecare.com

www.allianzcare.com
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