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Guia do Membro
2022.
O produto Liberty Health Cover (também conhecido como Liberty Blue) é licenciado através de uma seguradora registada nos países onde é distribuído.
Foi feito o esforço de assegurar a completa exactidão da informação fornecida, mas não garantimos a sua exactidão. Isto não pode ser considerado como
sendo conselho médico. Consulte sempre o seu provedor de serviços de saúde se tiver alguma preocupação relativamente à sua saúde.

Bem-vindo à Liberty Health Cover.
Estamos empenhados em proporcionar acesso a cuidados de saúde de confiança, amplos e de qualidade. Ao juntar-se a nós,
tanto você como a sua família:

Desfruta de benefícios
abrangentes que permitem
o acesso a cuidados de
saúde de qualidade, quando
mais precisa deles

Recebe cuidados médicos
sem ter que pagar
adiantado em dinheiro,
com 96% de sinistros pagos
directamente a nossa rede
de provedores de serviços
de saúde contratados

Desfruta da tranquilidade
de saber que têm acesso
a atendimento ao cliente,
incluindo assistência
24 horas por dia para
urgências médicas

Tem acesso seguro e
dinâmico de ferramentas
de serviços de saúde
online e facilidades de
auto-serviço, 24 horas
por dia
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você precisa.

2

Benefícios do dia-a-dia.

3

Consultas e procedimentos
Medicamentos com prescrição para condição aguda
Vacinas
Benefícios dentários
Serviços auxiliares
Coberturas oftalmológicas

3
3
3
4
4
4

Benefícios para o bem-estar psicológico.

5

Benefícios de maternidade.

6

Durante a gravidez
Parto e cuidados neonatais
Benefícios de maternidade para membros na Nigéria

6
6
6

Benefícios de doenças crónicas.

7

Benefícios médicos para o Programa de Doenças Crónicas
Lista de doenças crónicas

7
8

Benefícios hospitalares.

9

Cuidados e serviços hospitalares
Medicamentos para levar para casa no momento da alta
Radiologia especializada
Serviços de ambulância
Próteses e dispositivos

9
9
9
9
9

Benefícios de doenças graves.

10

Tratamento oncológico
Diálise renal
Transplantes de órgãos

10
10
10

Benefícios internacionais.

11

Evacuações médicas internacionais com carácter de urgência
Benefício dos cuidados críticos
Repatriamento do corpo de pessoa falecida
Assistência clínica no estrangeiro em regime electivo

11
12
12
12

Exclusões.
Cirurgias e tratamentos médicos
Outras exclusões

Pré-autorização.
Tratamentos e serviços hospitalares
Urgências médicas
Procedimentos dentários em regime de internamento
Coberturas relativas a cuidados oncológicos
Medicamentos para doenças crónicas

13
13
13

14
14
15
15
15
15

Como submeter um pedido de
reembolso.

16

Como gerir as actividades de membro.

18

Seguro de saúde amplo para si e/ou seus dependentes
Não divulgação de informações na sua aplicação
Vigência da cobertura
Inclusão de dependentes na sua apólice
Períodos de espera
Transferência dos seus benefícios

18
18
18
18
19
19

O seu cartão de membro.

20

O que fazer quando seus dados pessoais mudam
O que fazer em caso de perda ou roubo do cartão
Quando a sua cobertura terminar, deverá devolver-nos
o seu cartão
Fraude

20
20

Facilidades de auto-serviço virtuais.

21

Plataformas disponíveis
Como se registar
Que informação pode aceder

Contacte-nos.

20
20

21
21
21

22
1

Liberty Health Cover Guia do Membro

Clique no botão de retorno à página inicial para voltar à página de conteúdo, o botão de retorno
para as categorias de cobertura, ou as setas para ir para a página anterior/próxima.

Tenha acesso aos cuidados de
que você precisa.
Com acesso a coberturas abrangentes, pode ficar tranquilo quanto ao seu
bem-estar físico e financeiro.
Tenha benefícios para todas estas
categorias de cobertura:

Para ver os benefícios de uma categoria específica,
clique no respectivo ícone.
Para voltar a esta página, clique no ícone
na
parte inferior ou no ícone
para voltar à página do
índice.

O seu bem-estar
físico e financeiro
Liberty Wellbeing, ferramentas digitais e atendimento abrangente ao cliente

Os benefícios são pagos até ao limite apresentado na sua Tabela de Coberturas da Liberty Health
Cover.
Para visualizar as informações específicas dos benefícios do seu plano de coberturas:
•

faça o seu registo ou entre no seu perfil online no nosso portal (www.libertyhealth.net) ou através do Aplicativo Liberty Health (ver
página 21 para detalhes sobre como fazer para se registar),
contacte o seu departamento de Recursos Humanos (RH), ou
contacte o escritório local da Liberty Health Cover – ver a última página desta brochura para ver os contactos.

•
•

Diferença no uso de uma Rede de Provedores Contratada e Não Contratada.
•
•

Se utilizar um provedor contratado, a Liberty Health irá pagar directamente ao provedor de saúde.
Se utilizar um provedor fora da Rede, deverá pagar adiantado pelo tratamento. Se o seu plano de benefícios abranger tratamento
em provedores não pertencentes à Rede, pode apresentar um pedido de reembolso. (Ver página 16 para instruções sobre como
submeter um pedido de reembolso).
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Benefícios do dia-a-dia.
Cuide das suas necessidades médicas diárias, tais como consultas com
médicos de clínica geral, medicamentos, cuidados dentários e ópticos.
O que nós cobrimos.
Consultas e procedimentos.

Vacinas.

Consultas.

Oferecemos cobertura para várias vacinas, tanto para crianças
como para adultos, clinicamente comprovadas que funcionam,
são económicamente rentáveis, e são recomendadas pelas
autoridades sanitárias locais e internacionais.

•
•
•

Consultas com clínicos gerais
Consultas com especialistas
Exames médicos anuais

Procedimentos menores.

Vacinas para crianças.

•

Para crianças de até 6 anos de idade:

•
•

Patologia, por exemplo, análises ao sangue solicitadas por um
médico
Radiologia básica, por exemplo raios X básicos ambulatórios
Procedimentos não cirúrgicos ambulatórios, tais como a
aplicação gesso ou pontos de costura de uma lesão

Medicamentos com prescrição para condição
aguda.

•
•
•
•
•
•

Fornecemos cobertura para tratamento psicológico,
maternidade e condições crónicas com benefícios
separados por uma razão -para que tenha mais cobertura
disponível para outros cuidados do dia-a-dia.
Ao separar estes benefícios da cobertura do seu dia-adia, significa que se, por exemplo, tiver uma condição
que requer tratamento contínuo, não vai reduzir os seus
limites do dia-a-dia para outros tratamentos de saúde que
pode precisar, como ir ao dentista ou fazer um exame
oftamológico.

•
•
•
•
•
•
•

Papeira
Rubéola
Poliomielite
Infecções pneumocócicas
Febre tifóide
Meningite
Rotavírus

Também cobrimos o custo dos suplementos de
Vitamina A a partir do mesmo benefício, uma vez
que a Vitamina A é reconhecida por reduzir as
complicações relacionadas com o sarampo e
diarreia.

Trata-se de medicamentos para o tratamento de um problema de
saúde e que por lei só podem ser prescritos por um médico.

Como fazemos os seus benefícios do
dia a dia durarem mais.

Tétano
Hepatite A e B
Difteria
Haemophilus influenzae
tipo B
Tuberculose (BCG)
Sarampo

Outras vacinas.
Para membros com 7 ou mais anos:
•
•
•
•
•

Influenza
Hepatite B
Meningite
Tétano
Infecções pneumocócicas

•
•

Febre tifóide
HPV (sujeito a préautorização e critérios
clínicos)

Outras vacinas cobertas para todas as idades.
•
•
•

Febre amarela
Raiva*
Tosse convulsa

* Em caso de emergência, pode mandar administrar a primeira dose, e de seguida contactar-nos para submissáo do pedido de reembolso.
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Benefícios dentários.

Serviços auxiliares.

Cuidados dentários básicos.

•
•

•
•

Consultas dentárias
Procedimentos dentários básicos, como:
•
•
•

Extracção de dentes e
raízes
Preenchimentos
Tratamento preventivo

•
•

Destartarização e
polimento
Raios-X

Cuidados dentários especializados.
•
•
•
•
•
•

Tratamento de canais
radiculares
Dentaduras
Inlays
Coroas
Pontes
Tratamento periodontal

•
•

Tratamento ortodôntico
(menores de 21 anos) e
cirurgia dentária
Cirurgia maxilofacial
e oral e extracção
de sisos inclusos

•
•

Fisioterapia
Serviços de Biocinética e
quiropraxia
Terapia ocupacional
Fonoaudiologia/
audiologia

•
•
•
•

Especialista em acústica de
aparelhos auditivos
Podologia
Serviços de nutricionista
Serviços de ortopedista e
protético

Coberturas oftalmológicas.
•
•

Exames oftalmológicos
Armações e lentes de óculos, incluindo lentes de contacto

Como os seus benefícios dentários em
regime de internamento são pagos.
Os custos de tratamento dentário em regime de
internamento, como preços de enfermaria e bloco
operatório, serão pagos pelo benefício hospitalar,
sujeito a pré-autorização.
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Benefícios para o bem-estar
psicológico.
Receba o tratamento necessário para a gestão da sua saúde mental e viver
a vida de forma ideal.
O que nós cobrimos.
Note que: Alguns destes serviços exigem que seja concedida uma pré-autorização da seguradora.

Consultas com psicólogos,
psiquiatras e assistentes sociais

Medicamentos sujeitos a
receita médica

Hospitalização
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Benefícios de maternidade.
Tenha acesso a todos os cuidados que você e o seu bebé precisam durante
a gravidez e após o parto.
O que nós cobrimos.
Os nossos benefícios de maternidade incluem cuidados diários e hospitalares de rotina para as mães e seus bebés, incluindo benefícios para
situações de gravidez de alto risco.

Durante a gravidez.

Cuidados neonatais.

Cuidados de maternidade em regime de ambulatório.
•
•
•

•

Consultas
Ecografias
Exames patológicos:
• VDRL
• Grupo sanguíneo
Rhesus
• Hemoglobina
• Teste de HIV
Tira reactiva de medição
de proteína e glicose

•
•
•
•

Diagnóstico da Síndrome de
Down
Marcadores bioquímicos
séricos de primeiro e
segundo trimestre
Amostra de vilosidade
coriónica
Amniocentese (sujeito a
pré-autorização)

Cuidados de maternidade em regime de ambulatório
para gestantes de alto risco.
Uma gravidez de alto risco é aquela que ameaça a
saúde ou vida da mãe ou do bebé por nascer.
O seu médico é quem nos informará no caso de uma gravidez de
alto risco. Em seguida, nomeamos um gestor de caso que ajudará
a aceder a benefícios adicionais com base nas recomendações do
seu médico. Estes incluem maior número de consultas e exames
de ultra-som.

Parto e cuidados neonatais.

•
•
•
•

Enfermaria neonatal (incubadora)
Fototerapia
Anomalias congénitas
Prematuridade
Este benefício é aplicável desde o nascimento até
que o bebé receba alta.

Depressão pós-parto.
•
•
•

Medicamentos
Consultas
Exames patológicos

Benefícios de maternidade para membros
na Nigéria.
Como aceder aos seus benefícios.
Se é membro e vive na Nigéria, entre em contacto com o
nosso escritório nacional para se inscrever no Programa
de Maternidade e ter acesso aos seus benefícios de
maternidade.

Membros na Nigéria podem também aceder a:
•

Cuidados de maternidade em regime de internamento.
•
•
•
•

Insolamento (caso seja necessário ficar separada de outros
pacientes)
Parto (parto natural)
Parteiras
Cobertura de 15 dias a partir do nascimento do bebé ao
abrigo da apólice da mãe, sujeito aos limites das coberturas de
maternidade

Cobertura para uma cesariana.
Note por favor que não cobrimos o parto efectuado
por cesariana, a menos que:
• seja considerada clinicamente necessária, e
• tenha sido obtida a pré-autorização da Liberty
Health Cover.

•

Tratamento de infertilidade
(Apenas em certos planos de coberturas)
Cobre os custos de consultas e exames diagnósticos
relacionados com a infertilidade, incluindo radiologia,
exame laboratorial de esperma, perfil hormonal,
clamídia, VDRL e histologia.
Cuidados de maternidade fora do âmbito territorial
de cobertura/rede de provedores da Nigéria
(Apenas em certos planos de coberturas e sujeito a
certos limites e pagamento adiantado, relativo ao qual
pode apresentar um pedido de reembolso)
Inclui cuidados de maternidade em regime de
ambulatório e de internamento, incluindo para
gravidezes de alto risco.
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Benefícios de doenças
crónicas.
Obtenha os cuidados necessários para gerir mais de 100 doenças crónicas,
tais com diabetes, hipertensão, HIV e asma.
O que nós cobrimos.
Note que: Alguns destes serviços exigem que seja concedida uma pré-autorização da seguradora.

Consultas com clínicos
gerais e especialistas

Medicamento sujeito
a receita médica (veja
abaixo)

Exames patológicos

Radiologia

Benefícios médicos para o Programa de Doenças Crónicas.
Este programa permite aceder ao tratamento certo para o seu problema de saúde, com base em protocolos e directrizes clínicas internacionais.
Está habilitado usufruir dos Benefícios médicos para o Programa de Doenças Crónicas, se tiver uma doença crónica que:
•
•
•

requer medicamento e tratamento por mais de três meses contínuos,
está incluída na lista de doenças crónicas na próxima página, e
está incluída nos protocolos de financiamento clínico.
•
•

Consulte a página 8 para consultar a lista completa das doenças crónicas que cobrimos.
Consulte a página 15 para mais informação sobre como se registar para o benefício e obter uma pré-autorização.
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Lista de doenças crónicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acne
Doença de Addison
Rinite alérgica
Doença de Alzheimer
Anemia
Espondilite anquilosante
Anorexia nervosa
Arritmias e distúrbios de condução
Asma
Perturbação de hiperactividade e défice de atenção (PHDA)
Esofagite de Barrett
Hipertrofia benigna da próstata
Perturbação afectiva bipolar
Bronquiectasia
Bulimia nervosa
Insuficiência cardíaca
Cardiomiopatia
Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)
Doença renal crónica
Distúrbios do tecido conjuntivo e dos tecidos moles
Hiperaldosteronismo primário (Síndrome de Conn)
Cor pulmonale
Doença arterial coronária/doença isquémica do coração
Doença de Crohn
Doença de Cushing
Fibrose cística
Trombose venosa profunda
Demência
Depressão
Dermatite/eczema
Dermatomiosite
Diabetes insípida
Diabetes mellitus tipo 1
Diabetes mellitus tipo 2
Doença diverticular
Disritmias
Distonia
Endometriose
Enurese
Epilepsia
Perturbação de ansiedade generalizada (GAD)
Glaucoma
Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)
Gota
Síndrome de Guillain-Barré
Hemofilia
Hepatite
HIV/SIDA
Doença de Huntington
Hiperlipidemia
Hiperparatiroidismo
Hipertensão

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hipertiroidismo
Hipopituitarismo
Síndrome de mal-absorção
Hipogonadismo masculino
Doença de Ménière
Distúrbios da menopausa e perimenopausa
Menorragia
Doença do neurónio motor
Esclerose múltipla
Distrofia muscular
Miastenia grave
Neuropatia
Perturbação obsessiva compulsiva (POC)
Osteoartrite
Osteoporose
Doença de Paget
Síndromes paralíticas e complicações associadas
Doença de Parkinson
Pênfigo
Desordem hipofisária
Poliarterite nodosa
Síndrome do ovário policístico
Polimialgia reumática
Perturbações de estresse pós-traumático
Púrpura trombocitopénica primária/idiopática
Psoríase
Artrite psoriática
Perturbações psicóticas
Fibrose intersticial pulmonar
Artrite reumatóide
Rosácea
Sarcoidose
Esquizofrenia
Esclerodermia e esclerose sistémica
Síndrome de Sicca
Acidente vascular cerebral
Doenças sistémicas do tecido conjuntivo
Lúpus eritematoso sistémico
Trombose e embolia
Perturbações de tiques
Síndrome de Tourette
Ataques isquémicos transitórios
Neuralgia do trigémeo
Tuberculose
Colite ulcerativa
Infecção do tracto urinário (crónica)
Incontinência urinaria
Doença valvular cardíaca
Síndrome de Zollinger-Ellison
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Benefícios hospitalares.
Obtenha uma cobertura ampla para os cuidados, serviços e instalações de
que precisa, seja para uma urgência ou um internamento programado.
O que nós cobrimos.
Iremos pagar a conta do hospital e os custos associados, por exemplo, consultas especializadas, anestesistas, análises de sangue e raios-X a
partir deste benefício.
Note por favor: Alguns destes serviços requerem que obtenha pré-autorização da seguradora.

Cuidados e serviços hospitalares.

Serviços de ambulância.

•
•
•

No caso de uma urgência médica, quando:

•
•

Internamento hospitalar e serviços gerais de enfermagem
Diagnóstico e testes laboratoriais
Consultas especializadas em hospitais, como consultas com
médicos, cirurgiões, anestesistas e fisioterapeutas
Custos do bloco operatório
Aparelhos, materiais, medicamentos para enfermaria e bloco
operatório utilizados no hospital

Inclui:
•

Cuidados intermediários
Um nível mais elevado de tratamento, vigilância de
enfermagem e monitorização, do que está disponível numa
enfermaria geral.

•

Cuidados intensivos
Um nível mais elevado de tratamento, cuidados de
enfermagem e monitorização, quando clinicamente
necessário, do que está disponível numa unidade de cuidados
intermediários.

•
•

pagaremos pelos serviços de ambulância rodoviária para
transportar o paciente para tratamento na a unidade médica
mais próxima e apropriada no país.
Os serviços de ambulância não-emergenciais e transfronteiriços
estão sujeitos aos protocolos de pré-autorização e de
financiamento clínico .

Como aceder a serviços de ambulância em
caso de urgência.
•
•
•

Medicamentos para levar para casa no
momento da alta.
•
•

o tratamento indicado está disponível localmente, e
quando a pessoa ferida não puder ser transportada num
automóvel normal,

Cobrimos o custo de medicamentos de 14 dias, após obtenção
da alta.
Depois disso, medicamentos que forem necessários serão
financiados a partir dos seus limites dos benefícios do dia-a-dia.

Entre em contacto com o serviço de ambulância
local.
No hospital, apresente o seu cartão de
beneficiário da Liberty Health Cover.
O doente ou um membro da família deve
notificar o escritório nacional da Liberty Health
Cover sobre o incidente no prazo de 48 horas
(ou, se o incidente ocorrer num fim de semana
ou feriado, no próximo dia útil para obter a
pré-autorização para o internamento hospitalar).

Próteses e dispositivos.
Radiologia especializada.
A radiologia especializada que for necessária em regime de
internamento ou em regime de ambulatório, incluindo:
•
•

Tomografias computorizadas
Imagens por ressonância magnética

Membros artificiais e próteses internas (implantadas
cirurgicamente), incluindo:
•
•
•

Próteses ortopédicas, incluindo próteses de quadril,
dispositivos de alongamento ósseo, placas e parafusos para
fixação espinal
Dispositivos endovasculares
Dispositivos para o sistema nervoso central, sistema cardíaco e
sistema oftálmico

Como obter uma pré-autorização.
Para mais informações sobre os cuidados e serviços hospitalares que requerem pré-autorização e o que precisa fazer para obter a
pré-autorização, consulte a página 14.
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Benefícios de doenças
graves.

Tenha acesso aos cuidados especializados e de longa duração de que
precisa para doenças graves e procedimentos como o cancro, doenças
renais e transplantes de órgãos.
O que nós cobrimos.
Tratamento oncológico.

Transplante de órgãos.

Cobrimos os custos do tratamento do cancro num centro de
tratamento credenciado em regime de ambulatório ou em regime
de internamento.

Cobrimos o custo das operações de transplantes de rim, coração,
fígado, pulmão, córnea ou medula óssea, em situacoes em que a
pessoa segurada é o receptor do transplante.

•

Outros custos médicos associados a um transplante de órgão que
cobrimos são:

•
•
•
•
•
•

Quimioterapia e medicamentos directamente associados ao
tratamento do seu cancro, sujeitos aos benefícios disponíveis e
condições da apólice
Radioterapia
Radiologia especializada, como tomografias/ressonâncias
magnéticas, tomografias por emissão de positrões e
tomografias ósseas
Consultas
Exames patológicos
Cuidados paliativos ou de apoio
Radiologia básica

Também cobrimos o tratamento por 5 anos, após o término do
tratamento activo do cancro, para permitir um acompanhamento
adequado dos cuidados de saúde, quando o paciente está em
remissão. Uma vez em remissão, a frequência e tipo de cuidados
médidos de acompanhamento necessitarão de pré-autorização,
dependendo do tipo de cancro a ser monitorado e o tempo que
passou desde o diagnóstico inicial.

•
•
•
•
•

Hospitalização
Consultas
Medicamentos anti-rejeição (em regime internamento e em
regime de ambulatório)
Exames patológicos
Radiologia

O que não cobrimos.
•

•
•

Quaisquer custos relacionados com o ou a favor
do doador de órgãos ou o cadáver, incluindo a
colheita de órgãos e testes no âmbito da
selecção de doadores
Transporte do paciente ou órgão
A triagem ou prova cruzada para determinar a
compatibilidade do doador, a nível nacional ou
internacionalmente

Que tratamento oncológico está excluído
ou sujeito a financiamento limitado?
A maioria dos tratamentos estão cobertos, nas
coberturas para cuidados oncológicos. No entanto,
visite o nosso website para listas de medicamentos
que o são:
•
•

Limitado a certos tipos de cancro e/ou linhas de
terapia
Excluídos da cobertura

Diálise renal.
Cobrimos os custos do tratamento de diálise renal (rim) no hospital
ou num centro de diálise credenciado.
Outros custos associados à diálise renal que cobrimos incluem:
•
•
•
•

Hospitalização
Consultas
Medicamento
Exames patológicos
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Benefícios internacionais.
Tenha acesso a coberturas internacionais nos planos que oferecem a opção
de escolha do local onde vai receber atendimento. Tenha a tranquilidade
de saber que, quando clinicamente necessário, tem à sua disposição
cuidados intensivos e evacuação médica com carácter de urgência.
Evacuações médicas internacionais com
carácter de urgência.

A cobertura é aplicável ao paciente e um
acompanhante (que pode viajar com o paciente se
o paciente for uma criança ou não puder viajar sem
assistência)

Disponível em certos planos de coberturas.
Quando é aplicável.
Este benefício é aplicável a uma urgência médica, em situações
em que os cuidados médicos necessários não estão disponíveis
localmente.

Números de contacto importantes.
•
•

O que cobrimos.
•

•
•
•

Transporte (ambulância ou viagem aérea) para efectuar a
evacuação do país onde ocorreu a urgência médica para o
centro médico disponível mais próximo no âmbito territorial de
cobertura do seu plano de coberturas
Alojamento e alimentação
Transporte de regresso ao seu país de residência
Repatriamento em caso de morte

Evacuação médica internacional com carácter
de urgência 24 horas: +27 21 657 7740
Números de contacto para urgências no país:
consulte a secção ‘Fale connosco’ no final deste
guia.

Como funciona.
Ocorre o incidente que
caracteriza a urgência.

O paciente é hospitalizado
imediatamente.
Na instalação mais próxima no país

Por exemplo, um acidente com um
veículo, nascimento prematuro,
paragem cardíaca

O nosso assessor clínico avalia
o caso e toma uma decisão.

O gestor de cuidados ao
membro mantém contacto com
nosso assessor clínico.

Quando necessário, obtém-se a
opinião do médico assistente e uma
segunda opinião

7a Presta-se informação sobre
a situação e prestam-se os
cuidados localmente, caso
estejam disponíveis.

Realiza-se a gestão contínua do caso

É feita a chamada para a
nossa linha de evacuação com
carácter de urgência 24 horas
por dia, 7 dias por semana.

Discutem o caso e passam informações
pertinentes ao médico conselheiro

OU

7b Prestação de informação e a

seguradora organiza a evacuação.
Isso inclui o transporte e
coordenação com o médico a
quem o doente é enviado e o
respectivo hospital

O médico assistente, um membro da
família ou o escritório nacional liga
para o número +27 21 657 7740

4

Obtemos e verificamos as
informações necessárias.

Isto inclui verificar informações sobre
a adesão e os benefícios e obter
informações clínicas do médico
assistente

O membro é evacuado.
Realiza-se a gestão contínua do caso

11
Liberty Health Cover Guia do Membro

Clique no botão de retorno à página inicial para voltar à página de conteúdo, o botão de retorno
para as categorias de cobertura, ou as setas para ir para a página anterior/próxima.

Benefício dos cuidados críticos.

O que não cobrimos.
•
•
•

Disponível em certos planos de coberturas.
Quando é aplicável.
Este benefício é aplicável a uma condição não emergencial e com
risco de vida, onde os cuidados médicos necessários não estão
disponíveis localmente.

•

O que cobrimos.

•

•
•
•
•
•

O custo do tratamento necessário na África ou Índia –
seleccionamos a unidade e o país apropriados para o
tratamento
O máximo de uma consulta de controlo dentro de um ano
após a conclusão do tratamento activo
Transporte e alojamento para o paciente e um acompanhante
(que pode viajar com o paciente se o paciente for criança ou
não puder viajar sem assistência)
Transporte de regresso ao seu país de residência
Repatriamento em caso de morte

•
•

Tratamentos experimentais
Segundas opiniões
Tratamento de uma condição crónica em fase de
deterioração
Um determinado tratamento que não esteja
disponível no país, enquanto um tratamento
alternativo clinicamente adequado está disponível
no país
Qualquer tratamento que foi autofinanciado fora
do âmbito territorial de cobertura sem préautorização
Exclusões normais em matéria de apólices
Cuidados de apoio ao doente

A cobertura de viagens e alojamento está sujeita a
pré-autorização e aos benefícios disponíveis.

Exemplos de quando o Benefício de Cuidados Criticos são ou não aplicáveis.

ESTÁ COBERTO
Problema de
saúde

Um rapaz nasce com um defeito cardíaco com
previsão de redução do seu tempo de vida, levando a
morte precoce na adolescência.

Uma adolescente tem vasos sanguíneos cerebrais
anormais que podem levar a uma morte súbita em caso
de hemorragia.

Tratamento
necessário e
disponibilidade

• Cirurgia pediátrica especializada que visa resultar
num tempo de vida normal.
• A cirurgia não está disponível no país.

• Cirurgia especializada minimamente invasiva que visa
ajudar a prevenir a morte súbita e proporcionar um
tempo de vida normal.
• A cirurgia não está disponível no país.

NÃO ESTÁ COBERTO
Problema de
saúde

Uma mulher sofre de artrite do quadril ou joelho (ou
seja, não é um problema de saúde que ponha a vida
em risco).

Um homem tem um tumor cerebral, considerado crítico.

Tratamento
necessário e
disponibilidade

A cirurgia necessária pode ou não estar disponível
no país, mas por não ser um problema de saúde que
implique risco de vida, não beneficia da cobertura
Critical Care.

A cirurgia cerebral necessária pode ser realizada no pais,
portanto não se qualifica para o beneficio Critical Care.

Repatriamento do corpo de pessoa falecida.
Aplicável tanto a evacuações de emergência como a
cuidados críticos.
Quando é aplicável.
Caso a pessoa segura ou um dos seus dependentes
morra fora do pais durante, uma evacuação de urgência
médica internacional ou transferência para cuidados
intensivos.

O que nós cobrimos.
•
•

Preparação do corpo
Transporte do corpo do local de morte para o país de origem,
desde que o país de origem seja no continente africano

Assistência clínica no estrangeiro em regime
electivo.
Disponível em certos planos de coberturas.
Quando é aplicável.
Se optar por receber tratamento médico fora do seu país de
residência, mas dentro do âmbito territorial de cobertura do seu
plano de coberturas.

O que nós cobrimos.
O custo do tratamento, com base nos benefícios disponíveis e nas
condições da apólice (por favor note que as viagens e alojamento
custos são por sua conta).
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Exclusões.
Existem certos custos e serviços médicos que não são cobertos por
nenhum dos planos de benefícios da Liberty Health Cover.
Embora ofereçamos amplos benefícios, em todos os nossos planos, como muitas seguradoras de saúde, existem certos custos e serviços médicos
que não cobrimos. São as chamadas exclusões e as mais comuns incluem, entre outras:

Cirurgias e tratamentos médicos.

Outras exclusões.

•

Saúde e boa forma geral.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Tratamentos cosméticos e cirurgia plástica, excepto para fins
de cirurgia reconstrutiva
Serviços ou tratamento em qualquer casa, spa, clínica hídrica,
sanatório, cuidados de enfermagem privados/assistência
domiciliar, assistência a fragilizados ou unidade de cuidado de
longo prazo que por definição não possa ser considerado um
hospital
Testes ou tratamentos relacionados com a infertilidade
(excepto para certos planos de coberturas na Nigéria),
impotência ou disfunção sexual
Tratamento prestado pela própria pessoa segura, ou membro
da família ou cônjuge
Todos os custos relativos a um doador no caso de um
transplante em que a pessoa segura é o receptor
Tratamento e/ou morte como resultado de lesão auto-infligida,
suicídio ou tentativa de suicídio, abuso de álcool e drogas vício
ou abuso
Técnicas médicas e cirúrgicas experimentais ou pioneiras não
comummente disponíveis que opta por receber, embora exista
tratamento para o problema de saúde em questão dentro do
âmbito territorial de cobertura do plano de coberturas
Tratamento hospitalar em situações em que o paciente
poderia ter recebido o tratamento adequado para o problema
de saúde em regime de ambulatório
Custos ou benefícios a pagar ao abrigo de qualquer legislação
ou cobertura de seguro correspondente em matéria de morte,
lesão ou doença no trabalho
Serviços ou tratamentos sujeitos a pré-autorização obtidos
sem cumprir esta condição

•
•
•
•
•
•
•

Esteróides anabolizantes e testosterona
Tratamento da obesidade
Preparações para emagrecer
Mamoplastia de redução e de aumento e ginecomastia
Massagens
Suplementos alimentares e nutricionais, incluindo comida para
bebés e preparações especiais à base de leite
Multivitamínicos e tónicos (excepto quando indicados na
tabela de benefícios da Liberty Health Cover

Remoção e queda de cabelo.
•
•

Champôs e condicionadores medicamentosos, incluindo para
queda de cabelo
Tratamento para depilação

Cuidados pessoais.
•
•
•
•

Sabonetes, esfoliantes e outros produtos de limpeza
Artigos de higiene pessoal
Preparações para protecção solar e bronzeamento
Humidificadores

Produtos oftalmológicos.
•

•

Óculos de sol, óculos de leitura, lentes de contacto coloridas,
preparações para lentes de contacto e quaisquer armações
ópticas e lentes não utilizadas para fins de correcção de
ametropia (erro refractivo)
Cirurgia refractiva com lente ocular ou tratamento ocular a
laser

Outras exclusões.
•
•
•
•
•
•
•
•

Encargos por consultas marcadas, mas não cumpridas
Custos de viagem ou custos não médicos
Autópsias
Medicamentos não registados
Terapia do sono
Busca e salvamento
Implantes dentários
Ingredientes de combate ao tabagismo
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Pré-autorização.
Tenha a tranquilidade de saber que receberá o tratamento mais adequado
e económico.
É importante saber quando e como obter a pré-autorização, para que possa estar tranquilo de que os custos dos benefícios e serviços de que
precisa serão pagos.

A pré-autorização é concedida com base no seguinte:
•
•
•
•
•
•

A validade da sua subscrição
Adequação clínica do tratamento
O nível de cuidados e a duração do internamento hospitalar
(consoante o caso)
As condições da apólice da Liberty Health Cover
Directrizes clínicas baseadas em evidências
Os benefícios disponíveis

•
•
•
•

Diálise renal
Transplante de órgãos (apenas em certos planos de benefícios)
Radiologia especializada, incluindo tomografias e ressonâncias
magnéticas
Transferências médicas com carácter de urgência, incluindo
evacuações
É necessário obter uma pré-autorização pelo menos
48 horas antes do tratamento programado ou
antes de ser internado no hospital. Isto permite-nos
tempo para solicitar quaisquer outras informações
que possam ser necessárias.

Como obter pré-autorização.
A menos que exista um processo específico
para obtenção de pré-autorizações, indicado nas
secções abaixo, deve seguir este procedimento para
obtenção das pré-autorizações.

Hospitalização.

Você ou o seu provedor podem obter préautorizaçóes do seguinte modo:

A pessoa segura ou o provedor que vai prestar o tratamento deve
apresentar as seguintes informações:

•

•
•
•

•

ligando para o escritório local da Liberty Health
Cover, ou
enviando-nos as informações necessárias por
e-mail.

Para detalhes de contacto visite
www.libertyhealth.net, ou consulte a secção
‘Contacte-nos’ no final deste guia.

•
•
•
•

A pré-autorização não garante necessariamente
o pagamento pelo tratamento.

•
•

Embora todos os esforços sejam feitos para garantir
que os pedidos de pagamentos sejam liquidados, por
exemplo, confirmando a validade da apólice e os
benefícios disponíveis, podemos não cobrir os custos
se eventos fora do nosso controlo afectarem a
validade do pedido de pagamento.

O número de beneficiário do paciente
Informação do paciente: nome e data de nascimento
Informação do médico assistente: nome, número de telefone e
número do consultório
Hospital: nome e número do consultório
Motivo do internamento ou consulta nas urgências
Códigos: preços e código(s) CID-10
(Os códigos CID-10 identificam diagnósticos médicos e ajudam a
entender o motivo da necessidade dos cuidados que recebeu.)
Data de internamento e data prevista para o procedimento
Se o procedimento for realizado em regime de ambulatório: o
nome do provedor e o número do consultório

Assim que tiver a pré-autorização, receberá:
•
•

Um número de pré-autorização
O número aprovado de dias no hospital (se for necessária uma
estadia)

Apresente estas informações ao provedor responsável pela
prestação do tratamento.

Tratamentos e serviços hospitalares.
Tratamentos e serviços cobertos logo que tenha a préautorização.
•
•
•
•

Hospitalização e procedimentos cirúrgicos normais em regime
de internamento
Cirurgia dentária, cirurgia maxilofacial, ortodontia e
quaisquer cuidados dentários especializados que requeiram
hospitalização
Aparelhos auditivos, cadeiras de rodas, esfigmomanómetros,
botas ortopédicas e glicosímetro
Tratamento de cancro/oncologia

Liberty Health Cover Guia do Membro

O que acontece se tiver de ficar internado
por mais tempo do que o previsto?
O gestor de casos do hospital entrará em contacto
para nos informar sobre a situação. Pagamos pelo(s)
dia(s) adicional(is) quando:
•
•

o pedido cumpre os critérios clínicos pertinentes
e está em conformidade com as condições da
apólice da Liberty Health Cover, e
tem benefícios suficientes disponíveis.
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Urgências médicas.

Medicamentos para doenças crónicas.

O que pode ser considerado uma urgência médica?

Como increver-se Benefícios médicos para o Programa
de Doenças Crónicas.

Um problema de saúde com caracter de urgência é um problema
de saúde que:
• ocorre de repente e inesperadamente, e
• requer tratamento médico ou cirúrgico imediato, numa situação
em que a falta de tratamento resultaria em danos de saúde sérios
a funções orgânicas, disfunção grave de um órgão ou parte do
corpo, ou que colocaria em sério perigo a vida da pessoa.

Como obter pré-autorização.
Entre em contacto de acordo com as instruções dadas da página
anterior:
• dentro das 48 horas da ocorrência, ou
• e no caso de ocorrência ser durante o fim de semana ou feriado,
contacte-nos no dia útil subsequente.
Se não puder entrar em contacto connosco devido
à natureza da urgência, peça a um amigo ou familiar
nos contacte para obter a pré-autorização.

Procedimentos dentários em regime de
internamento.
O que cobrimos.
Pagamos as contas do hospital, dentista e anestesista a partir
dos benefícios da assistência hospitalar (sujeito aos respectivos
sublimites) para os seguintes procedimentos dentários:
• Extracção de sisos inclusos
• Traumatismo dentário em regime de internamento que envolve
tratamento relacionado com:
• Fracturas faciais
• Cancros
• Anomalias congénitas
• Tratamento ortodôntico para dependentes até aos 21 anos

Ao inscrever-se neste programa permite que os pedidos de
pagamentos relativos a um problema de saúde crónico não
sejam descontados dos benefícios do dia-a-dia e estes tenham
maior durabilidade a partir do memento em que o seu registo for
processado.
1. Obtenha o formulário de inscrição
A pessoa segura ou o médico pode obter o Formulário de Inscrição
para Medicamentos para Problemas Crónicos ao:
•
•
•

enviar um email para chronicmedicine@libertyhealth.net,
solicitar o formulário no escritório local da Liberty Health Cover,
ou
aceder à secção de downloads do nosso site.

2. Preencha o formulário
Preencha o formulário com a assistência do médico ou especialista.
3. Envie o formulário
Envie o formulário preenchido para
chronicmedicine@libertyhealth.net ou para o escritório nacional da
Liberty Health Cover.
Assim que tiver a pré-autorização, os medicamentos podem ser
aviados, desde que tenha uma receita com a prescrição do seu
médico.

Por que motivo um pedido de préautorização para medicamentos para
doenças crónicas seria recusado?
O seu pedido pode ser recusado se:
•
•
•

Como obter pré-autorização.
Envie-nos a Cotação do tratamento ortodôntico e a motivação.

Coberturas relativas a cuidados oncológicos.
Como se inscrever no Programa de Benefícios
Oncológicos.
Se for diagnosticado com uma doença cancerígena, com a
assistência do seu médico ou especialista, envie o seguinte para
oncology@libertyhealth.net ou para o escritório nacional da Liberty
Health Cover:
• Um formulário de inscrição preenchido (disponível no nosso
site, ou por email oncology@libertyhealth.net)
• O relatório histológico (resultados laboratoriais que confirmam
o diagnóstico de cancro)

Mantenha-nos informados sobre quaisquer mudanças
no seu tratamento.
Com a assistência do seu médico ou especialista, deve nos informar
sobre quaisquer alterações no seu tratamento. Isto ajuda a garantir
que os pedidos de pagamentos conexos são pagos a partir dos
benefícios certos e disponíveis.
Liberty Health Cover Guia do Membro

o medicamento não for financiado de acordo
com nossos protocolos de financiamento clínico,
tenham sido apresentadas informações
insuficientes, ou
o problema de saúde para o qual esteja a fazer o
pedido não está incluído na lista de doenças
crónicas (consulte a página 8).

Em caso de rejeição devido a informações
insuficientes, o seu médico deverá apresentar à
seguradora as informações solicitadas de modo a
que o pedido seja reconsiderado.

O que fazer se os seus medicamentos para
doenças crónicas mudarem.
•
•

•

Notifique o escritório local da Liberty Health
Cover sobre a mudança.
O especialista em medicina crónica saberá
informar sobre os requisitos, caso existam, para
que as alterações sejam activadas. Podemos
exigir outros documentos para aprovar o pedido
de pagamento.
Lembre-se de que o novo medicamento pode
não ser coberto, por exemplo, se não estiver
incluído no âmbito dos nossos protocolos de
financiamento clínico de gestão de
medicamentos.
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Como submeter um pedido de
reembolso.
Basta seguir os passos abaixo para submeter o pedido de reembolso.

Quando solicitar o pedido de reembolso.
•
•

Caso usufrua dos serviços num provedor de saúde da Rede de provedores convencionados, este ira submeter o pedido de pagamento
directamente à seguradora. O provedor deve facultar uma cópia do pedido para verificar se a informação (veja abaixo) está correcta antes
de o apresentar, para efeitos de pagamento. Pode também arquivar uma cópia nos seus registos.
Caso usufrua de serviços de saúde com um profissional de saúde não pertença à Rede, de desde que o seu plano de saúde o permita,
deve pagar o tratamento adiantado (do seu próprio bolso). Se o seu plano cobrir o tratamento em provedores de fora da rede, pode
submeter o pedido de reembolso seguindo estas etapas:

01

Verificar os detalhes na factura do provedor de serviços de saúde.
É da sua responsabilidade verificar que recebeu o tratamento que consta na factura – só assine a factura se
concordar com a informação.

Os dados que devem constar na factura/pedido de reembolso.
Ao fornecer-nos os seguintes detalhes sobre o sinistro ajuda-nos a processá-lo de forma rápida e correcta:
•
•
•
•
•
•
•
•

O número da sua apólice/de beneficiário
Nome, apelido e data de nascimento do paciente
Nome do provedor de cuidados de saúde
Nome da instalação (por exemplo, Africa Medical Clinic)
Número de pré-autorização (se for o caso)
Data do serviço (no caso de hospitalização, inclua as
datas de internamento e alta)
Diagnóstico
Descrição pormenorizada do tratamento/serviço/
medicamento para cada item recebido/facultado,

•
•
•
•
•
•

incluindo a quantidade (por exemplo, 30 comprimidos
Disprin, 3 dias na enfermaria geral)
Código do preço (se tiver)
Valor cobrado por serviço ou tratamento recebido
Total cobrado (deve ser a soma dos valores individuais
cobrados na conta)
Data da conta e número de referência da conta
Assinatura da pessoa segura, ou do titular, se a pessoa
segura for menor de idade
Assinatura do profissional de saúde

O pedido de reembolso deve ser preenchido de forma clara, pormenorizada e de fácil leitura.

02

Submeta o seu pedido no prazo de 120 dias a partir da data do tratamento ou da alta.
Envie um email para refundclaims@libertyhealth.net ou envie por correio/entregue em mãos os seguintes
documentos no escritório local da Liberty Health Cover:
1. A factura assinada do seu provedor de saúde
2. Prova de pagamento*
3. Prova dos dados da sua conta bancária, se não tivermos os dados correctos/mais recentes – consulte a
próxima página**

* Comprovativos de Pagamentos.
Aceitamos apenas o seguinte como prova de pagamento:
• Uma cópia do pagamento electrónico (EFT)
• Prova de transacção de cartão de débito/crédito
• Recibo emitido mediante pagamento em dinheiro
Observe que não aceitamos notas por escrito indicando
‘pago’ ou um carimbo de ‘pago’.

Pedido de pagamento enviados por correio/
entregues em mãos.

Se enviar o pedido de pagamento pelo correio ou entregar
em mãos, faça uma cópia dos documentos para os seus
registos.
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03

Iremos pagar o seu sinistro de acordo com os benefícios disponíveis e as condições da
apólice da Liberty Health Cover.
Quando pode aguardar o pagamento?
Os pagamentos são feitos semanalmente e pode acontecer que reflicta na sua conta bancária após alguns dias,
dependendo do banco que usa.

E se o seu pedido não for pago?
Se o seu pedido for apenas parcialmente pago ou rejeitado como incorrecto ou inaceitável para pagamento, queira verificar
o seu extracto e voltar a apresentar a Informação correcta no prazo de 60 dias após a data da notificação de rejeição.

**Como apresentar comprovativos dos detalhes da sua conta bancária.
Pode verificar os dados bancários que temos registados em seu nome, ao aceder ao seu perfil online (consulte a página 21) ou ligar para o
escritório local da Liberty Health Cover. Se precisar acrescentar ou alterar a informação da sua conta bancária, envie o seguinte (emitido à
menos de três meses) para membership@libertyhealth.net:
•
•

Um ‘Formulário de Dados Bancários’ preenchido (obtenha-o na seção de ‘downloads’ do nosso site, solicite-o em
membership@libertyhealth.net ou entre em contacto com o escritório nacional da Liberty Health Cover)
Uma cópia autenticada do seu documento de identidade, passaporte ou carta de condução

Observação: Se o titular da conta não for a pessoa segura da Liberty Health Cover, o titular deve apresentar uma carta assinada dando
consentimento para que o pagamento do reembolso seja efectuado na conta bancária do terceiro.

Como saber se os seus sinistros foram
pagos?
•

Verifique os seus extractos enviados por email
Vai receber um extracto semanal no qual constam todos os
pagamentos que foram processados durante a respectiva
semana. (por favor, certifique-se que temos o seu endereço
electrónico correcto para que receba os extractos).

•

Acesse o seu perfil online
Também pode ver o seu histórico de pedidos de
pagamento no seu perfil online seguro (consulte a página
21).

•

Contacte-nos
Entre em contacto com o escritório local da Liberty Health
Cover.
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Como gerir as actividades de
membro.
Tudo o que precisa de saber sobre a gestão da sua adesão e da sua
cobertura ao abrigo desta apólice.
Seguro de saúde amplo para si e/ou seus
dependentes.

Vigência da cobertura.

A sua entidade patronal optou por fazer uma apólice de seguro para
seus colaboradores e/ou dependentes com a Liberty Health Cover.
Você e/ou seus dependentes estão cobertos, a não ser que:

•

•
•

esteja coberto pelo plano de coberturas do seu cônjuge ou
plano médico de outra seguradora, ou
já esteja coberto por meio de outra apólice da Liberty Health
Cover.

Quando a cobertura começa a produzir efeitos.
•
•

Se aderir às nossas coberturas após a data de início
da apólice da sua entidade patronal, os limites anuais
de benefícios diários serão rateados mensalmente
para reflectir a cobertura referente aos meses
efectivos da apólice, que é inferior a um ano.

É possível aderir a outra seguradora de saúde ao
mesmo tempo que a Liberty Health Cover?
Quando se trata de seguros, pedidos de
pagamentos de um evento específico devem ser
feitos apenas numa seguradora. Portanto, se tem
cobertura com a Liberty, deve rescindir a cobertura
que possa ter com qualquer outra seguradora. Se
não tiver a certeza, consulte o seu departamento de
Recursos Humanos (RH).

Estará coberto a partir da data de início preenchida no
formulário de inscrição.
A cobertura não começa a produzir efeitos antes da data de
inicio de actividade laboral.
No caso de recém-nascidos, a cobertura começa no dia do
nascimento, desde que nos avise por escrito no prazo de 60
dias a partir da data de nascimento.

Quando termina a cobertura.
A sua cobertura, ao abrigo desta apólice, terminará quando
qualquer um dos seguintes ocorrer:
•

A sua entidade patronal comunica por escrito com 90 dias de
antecedência a cancelar a apólice. (a sua cobertura terminará
no final do aviso por escrito de 90 dias.)
O seu emprego termina, por exemplo, por demissão rescisão
ou, reforma. (A sua cobertura terminará no final do mês de
rescisão.)
Os prémios devidos ao abrigo desta apólice, de acordo com as
condições da apólice Liberty Health Cover, não são pagos.

Não divulgação de informações na sua
aplicação.

•

É importante responder a todas as perguntas no formulário de
inscrição da Liberty Health Cover de forma honesta e completa.

•

Se:

A cobertura dos seus dependentes terminará quando:

•
•

fizer uma declaração falsa, ou
intencionalmente deixar de divulgar que sofre de uma doença
ou problema de saúde no momento do pedido de adesão…

…podemos, a nosso critério e com confirmação por
escrito:
•
•
•
•

impor um período de espera na apólice,
limitar ou excluir certos benefícios da apólice,
não pagar certos pedidos, e/ou
cancelar a apólice.

•
•
•

deixarem de ser elegíveis ao estatuto de dependentes ou filhos
dependentes,
deixar de estar coberto pela apólice, ou
estar cobertos por outro plano de seguro de saúde ou plano
médico.

Inclusão de dependentes na sua apólice.
Como acrescentar dependentes à sua apólice.
Sempre que a sua entidade patronal proporcionar o seguro
da Liberty Health Cover para si e os seus dependentes, pode
acrescentá-los à sua apólice.
1. Obtenha os documentos pertinentes do departamento de RH.
2. Preencha integralmente os documentos e envie para os RH.
3. Os RH enviam os documentos para processamento.
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Quem se qualifica como dependente?
•
•
•

Um cônjuge ou parceiro do membro principal com quem esta
viva em união de facto
Um cônjuge, ou pessoa com quem esta viva em união de
facto ou filho (conforme definido abaixo) de um titular falecido
(sujeito à aprovação do empregador)
Uma criança nascida, enteado, criança legalmente adoptada,
ou qualquer criança colocada sob os cuidados e à guarda do
titular ou do cônjuge ou pessoa com quem esta viva em união
de facto, ou em situações de responsabilidade civil em termos
de apoio financeiro fixada por decisão judicial.

Um filho dependente deve ser financeiramente dependente e não
ter sustento próprio, e ser:
•
•

•

de idade inferior a 21 anos (inclusive), ou
de idade compreendida entre os de 22 e 25 anos (inclusive),
desde que apresente prova de frequência a tempo inteiro num
estabelecimento de ensino reconhecido (cartão de estudante
não serve para este efeito), ou
dependente do titular devido a deficiência física ou
mental. (Cópia do relatório clínico do médico a confirmar a
incapacidade permanente poderá ser exigida.)

Quando registar dependentes para
beneficiarem da cobertura ao abrigo da sua
apólice para garantir que a cobertura não
fica sujeita a períodos de espera.
•
•

•

Um recém-nascido – dentro de 60 dias a partir
da data de nascimento
Uma criança adoptada ou criança entregue à
sua guarda – dentro de 60 dias da data de
adopção ou data em que foi entregue à sua
guarda
Um cônjuge recém-casado – dentro de 30 dias
da data do casamento

Períodos de espera.
Se você e/ou seus dependentes aderiram após a data de início da
apólice da sua entidade patronal ou da data de emprego, pode ser
um período de carência específico a um determinado problema de
saúde:

Quando é aplicável.
•
•

A partir da data de início da vigência da cobertura. É aplicável
a qualquer membro da apólice que tenha uma doença préexistente.
A duração do período de carência aparece no certificado de
pessoa segura.
Um problema de saúde pré-existente é um
problema de saúde com a qual foi diagnosticado,
tratado ou aconselhado antes de aderir ao Seguro.

O que isto quer dizer.
Durante este período, não tem direito a quaisquer benefícios
relacionados com o problema de saúde pré-existente.
Além disso, observe que prémios mais elevados podem ser
aplicados devido a um problema de saúde pré-existente. Também
reservamo-nos o direito de recusar a seu pedido de adesão com
base na sua ocupação, estado de saúde e quaisquer actividades de
recreio que possa praticar.

Transferência dos seus benefícios.
Note que não é permitido que outra pessoa utilize o seu seguro de
saúde para pagar pelos seus cuidados de saúde.
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O seu cartão de membro.
O seu cartão dá-lhe acesso aos serviços de saúde de acordo com a
sua cobertura, por isso, certifique-se de que o tem sempre consigo e
mantenha-o em lugar seguro.
O que fazer quando seus dados pessoais
mudam.
Precisamos sempre do seu endereço electrónico e do
número de telemóvel principal actualizados para contactá-lo
sempre que necessário para lhe providenciar com informações
importantes.
Se os seus dados mudarem, contacte o seu Departamento
de Recursos Humanos (RH) para actualizar imediatamente os
detalhes disponíveis no nosso sistema e, se necessário, para lhe
enviar um novo cartão.

Fraude.
O que acontece se o seu cartão for utilizado de forma
fraudulenta?
Se submeter um pedido de pagamento que seja considerado
falso ou fraudulento, ou se o titular/dependentes/qualquer pessoa
que esteja a actuar em seu nome utilizar meios fraudulentos para
aceder aos benefícios facultados pela cobertura do seu seguro de
saúde:
•
•

O que fazer em caso de perda ou roubo do
cartão.
•
•

Informe a seguradora imediatamente por telefone ou enviando
um email para o escritório nacional da Liberty Health Cover.
Se não o fizer, pode ser pessoalmente responsabilizado
por quaisquer pedidos de pagamentos decorrentes do uso
indevido do seu cartão.

Quando a sua cobertura terminar, deverá
devolver-nos o seu cartão.
•
•

O seu cartão de beneficiário é propriedade da Liberty Health
Cover e deverá ser devolvido à seguradora no caso de
cessação da cobertura.
Se o seu cartão for utilizado num provedor de saúde após a
cessação da cobertura, o titular será responsabilizado pelas
respectivas despesas.

•

a sua cobertura pode ser cancelada imediatamente e todos os
seus benefícios e prémios perdidos, ou
a apólice da sua entidade patronal pode ser imediatamente
cancelada na íntegra e todos os benefícios e prémios perdidos, e
poderemos ainda intentar uma acção judicial.

Como denunciar suspeitas de fraude.
Para comunicar suspeitas de fraude ou qualquer
comportamento antiético relacionado com o seu
seguro da Liberty Health Cover:
•
•

envie um email para: fraud@libertyhealth.net,
ou
ligue para o número da linha directa anónima do
seu país. Para encontrar o número, acesse
www.libertyhealth.net e clique no link ‘Fraude’
na parte inferior da página web referente ao seu
país. Assim que estiver na página ‘Fraude’,
deslize para baixo da página web para encontrar
a linha directa do seu país.

MOZAMBIQUE

MOZAMBIQUE

Membership
XXXXXX
Numero
do Number:
Segurado:
		
xxxx
Membership
Number:
XXXXXX
Dependant
02
Código
doCode:
Dependente:
			
Dependant
Code:
02
Main
Member
Name:
MANUEL
Nome
do Titular:			xxxx
Main
Member
Name:
MANUEL
Mr
Xxxxxxx
Apelido
do Titular:			xxxx
Main
Member
Surname:
CONÇALVES
Main
Member
Surname:
CONÇALVES

PHOTOOF
OF
PHOTO
First
Name:
IRIS
First
Name:
IRISXxxxxxx
Mr
Plano:				xxxx
MEMBER
MEMBER
Surname:
CONÇALVES
Surname:
CONÇALVES
WHEN
WHEN
Nome
do Segurado:			
xxxx REQUIRED
Option:
CLASSIC
Option:
CLASSIC
REQUIRED
Apelido
do
Segurado:			
xxxx
Date
of of
Birth:
04/08/1996
Date
Birth:
04/08/1996
Benefit
Start
Date:
01/08/2016
Benefit
Start
Date:
01/08/2016
Data
Nascimento:			yyyy/mm/dd
Benefit
End
Date:
31/07/2017
Benefit
End
Date:
31/07/2017
Data Início:				yyyy/mm/dd
Linda Verde:
Contact
No./Pre-authorisation
No.:
XXX
Contact
No./Pre-authorisation
No.:
XXX
82-3501 ou 84-2040

Nº Internacional Emergência:
International Emergency
Evacuation No.:
XXX
International
No.:
XXX
+26Emergency
21 657 77Evacuation
40

* Note que os cartões de membro podem ter um aspecto diferente em certos países. para país.
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Facilidades de auto-serviço
virtuais.
Tem acesso seguro às suas informações de membro e recursos úteis de
bem-estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano.
Plataformas disponíveis.
O Nosso Portal.
Visite o site www.libertyhealth.net para se registar no serviço seguro de auto-serviço online

O aplicativo da Liberty Health.
Pode descarregar a aplicação a partir das lojas Google Play ou iOS app, clicando nos ícones relevantes abaixo:

Como se registar.
1. Clique em ‘Registar’.
2. Introduza os seus dados pessoais e escolha uma senha.
Se precisar de ajuda com o processo de inscrição, ligue para o escritório local da Liberty Health Cover ou envie
um email para info@libertyhealth.net

Que informações pode aceder.
A sua informação de adesão.
•
•
•

Os seus dados pessoais e de contacto
Os seus dados bancários
Informações sobre o seu(s) dependente(s)

Os seus benefícios.
•
•

O estado da sua apólice e datas de adesão
Pormenores sobre quaisquer períodos de carência aplicados ao titular e/ou os seus dependentes

Pedidos de pagamentos e extractos.
•
•
•

Pormenores dos seus pedidos de pagamentos correntes
Também pode pesquisar por pedidos de pagamentos por data, número do provedor de saúde ou número
de pessoa segura
Visualizar extractos de até 36 meses

Provedores de serviços de saúde que pode consultar.
Um clique para aceder à plataforma Liberty Wellbeing.
Pode aceder à plataforma Liberty Wellbeing a partir do portal do site ou aplicativo, ou ao consultar o site
https://online.libertyhealth.net/wellbeing.
A plataforma oferece uma avaliação de saúde online gratuita e informações úteis sobre como desenvolver
hábitos saudáveis, gerir as suas doenças crónicas e melhorar a sua qualidade de vida.
(É possível que o acesso seja limitado a pessoas seguras no Gana, Tanzânia e países francófonos.)
O nosso objectivo é melhorar continuamente as nossas ferramentas online, portanto, utilize este serviço conveniente e
envie sugestões para melhorá-las para info@libertyhealth.net.
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Contacte-nos.
Se tiver alguma dúvida ou necessitar alguma assistência, entre em contacto
connosco por e-mail, telefone ou escrevendo para o nosso endereço Físico.
Fique atento ao nosso site para dados de contacto actualizados.
Em caso de dificuldade em entrar em contacto com os nossos escritórios, consulte o nosso website em www.libertyhealth.net.
Publicamos todos os novos dados de contacto na página Fale connosco do seu país.

GANA
Morada

Apex Health Insurance Ltd,
#7 Nii Yemoh Avenue, Boundary Road,
Shiashie – East Legon
PO Box ST 237, Accra, Gana,
Cantonments
Tel
+233 265 380 622
Email
info@apexhealthghana.com
Urgências (24 horas)
+233 501 304 156
Pré-autorização
+233 501 304 156
Pedidos de pagamento Enviar pedidos de pagamento para a
morada acima ou por email:
info@apexhealthghana.com

QUÉNIA
Morada

Heritage Insurance Company Ltd,
Liberty House (formerly CFC House),
Processional Way
PO Box 30390 00100 –
GPO, Nairobi, Quénia
Tel
+254 711 076 333
Email
info@heritage.co.ke
Urgências (24 horas)/ +254 711 076 333
Pré-autorização
+254 728 111 001
+254 728 111 002
+254 733 550 050
+254 728 607 689
healthcareundertakings@heritage.
co.ke
Pedidos de pagamento Enviar pedidos de pagamento para a
morada acima ou por email:
claims.medical@heritage.co.ke

LESOTO
Morada

Liberty Life Lesotho, Unit 39, Maseru
Mall Thetsane, Maseru, Lesoto
Tel
+266 2231 4589
Email
info@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+266 2231 4590
Pré-autorização
+266 2231 4590
membercare@libertyhealth.net
Pedidos de pagamento Enviar pedidos de pagamento para a
morada acima ou por email:
claims@libertyhealth.net

MALÁUI
Morada

Libertas General Insurance Company
Limited, Ground Floor, Unit House,
Victoria Avenue, Maláui
PO Box 354, Blantyre, Maláui
Tel
+265 1833 393
+265 1830 610
+265 1754 810
Email
malawi@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+265 993 921 957
Pré-autorização
+265 993 921 957
membercare@libertyhealth.net
Membro
+265 999 523 103
+265 999 880 219
Pedidos de pagamento Enviar pedidos de pagamento para a
morada acima ou por email:
malawi@libertyhealth.net

MAURÍCIAS
Morada

Liberty Health C/O Health & Travel
Department , Swan General Ltd, 7th
Floor, Swan Centre, Intendance Street,
Port Louis, Maurícias
Tel
+230 212 2600/2900
Email
mauritius@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+230 5941 7533 / +230 5253 5035
Pré-autorização
Horas de serviço: +230 212 2600
Fora de horas: +230 5253 5035
Pedidos de pagamento Enviar pedidos de pagamento para a
morada acima ou por email:
mauritius@libertyhealth.net

MOÇAMBIQUE
Morada

Liberty Blue, Avenida Julius Nyerere nº
1339, Maputo, Moçambique
Tel
+258 84 373 7376/7
800 30 3333
Email
mozambique@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+258 84 390 1289
+258 84 373 7376/7
800 30 3333
Pré-autorização
Vodacom: +258 84 586 5665
Mcel: +258 82 586 5665
preauthmoz@libertyhealth.net
Pedidos de pagamento Enviar pedidos de pagamento para a
morada acima ou por email:
lhmozmemberclaims@libertyhealth.net
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NIGÉRIA

UGANDA

Morada

Total Health Trust, 2 Marconi Road,
Palmgrove Estate, Lagos, Nigéria
Tel
+234 1 460 7560
0700 TOTAL HT
(+234 (0) 700 868 2548)
Email
contactcentre@totalhealthtrust.com
Pré-autorização
contactcentre@totalhealthtrust.com
Pedidos de pagamento Enviar pedidos de pagamento para a
morada acima ou por email:
claimsmailroom@totalhealthtrust.com

ÁFRICA DO SUL
Morada
Tel
Email
Pré-autorização
Pré-autorização para
oncologia
Pré-autorização para
medicamentos para
doenças crónicas

Liberty Health, Liberty Building Estuary
Precinct, Century Boulevard Century
City, 7441, Western Cape, África do Sul
+27 21 657 7740
Horas de serviço: +27 21 657 2666
Fora de horas: +27 21 657 7740
info@libertyhealth.net
membercare@libertyhealth.net
oncology@libertyhealth.net
chronicmedicine@libertyhealth.net

TANZÂNIA
Morada

Strategis Insurance (T) Limited, Plot No.
1520, Bains Avenue, 1st Floor, Masaki Ikon
Building, Msasani Peninsula
PO Box 7893, Dar es Salaam, Tanzânia
Tel
+255 222 6025 70
+255 222 6025 74
+255 222 6025 81
Email
insurance@strategis.co.tz
Urgências (24 horas) +255 784 555 911
+255 754 777 100
Pré-autorização
+255 788 483 043
+255 677 744 344
+255 753 844 083
+255 776 331 998
approvals@strategis.co.tz
Pedidos de pagamento Enviar pedidos de pagamento para o
endereço postal indicado acima

Morada

Liberty Life Assurance Uganda Limited,
Madhvani Building, Plot 99-101,
Buganda Road, Kampala, Uganda
PO Box 22938, Kampala, Uganda
Tel
+256 414 233 794
+256 312 202 695
+256 414 231 983
+256 312 304 000
Email
uganda@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) Membro: +256 779 558 733
Provedores: +256 772 578 323
Pré-autorização
+256 414 233 794
+256 779 558 733
membercare@libertyhealth.net
Pedidos de pagamento Enviar pedidos de pagamento para a
morada acima ou por email:
uganda@libertyhealth.net

ZÂMBIA
Morada

Liberty Life Insurance, Kwacha Pension
House , 1st Floor, Stand 4604, Tito Road,
Rhodes Park, Lusaka, Zâmbia
Tel
+260 211 255 540/1/36
Email
zambia@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) +260 950 397 863
+260 965 205 113
+260 955 256 871
Pré-autorização
+260 211 255 540
+260 211 255 541
+260 211 255 536
preauthzam@libertyhealth.net
Pedidos de pagamento Enviar pedidos de pagamento para a
morada acima ou por email:
zambia@libertyhealth.net

Evacuação médica internacional de urgência 24 horas
+27 21 657 7740
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ONDE NOS ENCONTRAR EM ÁFRICA
Entre em contacto connosco para ficar a saber mais sobre como podemos ajudar a satisfazer as suas
necessidades de seguro de saúde
Pode entrar em contacto com a sede da Liberty Health através nos canais abaixo, ou consultar o site
www.libertyhealth.net para obter os dados de contacto do escritório local no país.
Sede da Liberty Health
T +27 (0) 21 657 7740
+27 (0) 21 657 2300
E info@libertyhealth.net
sales@libertyhealth.net
O produto Liberty Health Cover (também conhecido como Liberty Blue) está disponível sob licença através de seguradoras nos países em que
é oferecido ao público. Sujeito a condições. Foram feitos todos os esforços para assegurar a exactidão absoluta das informações contidas no
presente documento, todavia não garantimos a sua exactidão. Em caso de divergência entre o presente documento e as condições de uma
Apólice de Cobertura de Saúde Liberty (Liberty Blue) emitida mediante informações aqui apresentadas, prevalecerão as Condições da Apólice.
Protegido por direitos de autor, todos os direitos reservados.
O produto Liberty Health Cover é uma oferta da Liberty Health (Pty) Limited, uma empresa devidamente registada na República da África do Sul.
Número de matrícula: 1998/006414/07
1 Ameshoff Street, Braamfontein, Joanesburgo, África do Sul, 2001
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