
1O produto Liberty Health Cover (também conhecido como Liberty Blue) é licenciado através de uma seguradora registada nos países onde é distribuído.

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

Para mais informação, consulte o Guia do Membro na versão integral, disponível na secção  
de downloads no nosso site, www.libertyhealth.net.

Liberty Health Cover 
Versão Compacta do 
Guia do Membro 2022.
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Vai receber o seu cartão personalizado para si e as pessoas a seu 
cargo inscritas no seguro da Liberty Health Cover. Mantenha o 
cartão seguro e sempre consigo. O seu cartão goza de 
reconhecimento e confiança dos provedores de cuidados de saúde 
e proporciona acesso a cuidados quando são precisos.

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. 

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.

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:

• 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

Membership Number: XXXXXX
Dependant Code: 02
Main Member Name: MANUEL
Main Member Surname: CONÇALVES

First Name: IRIS
Surname: CONÇALVES
Option: CLASSIC
Date of Birth: 04/08/1996
Bene�t Start Date: 01/08/2016
Bene�t End Date: 31/07/2017

Contact No./Pre-authorisation No.: XXX International Emergency Evacuation No.:  XXX

PHOTO OF
MEMBER

WHEN
REQUIRED 

* Note que os cartões de membro podem ter um 
aspecto diferente em certos países. para país.

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 seu cartão de membro. 

MOZAMBIQUE

Membership Number: XXXXXX
Dependant Code: 02
Main Member Name: MANUEL
Main Member Surname: CONÇALVES

First Name: IRIS
Surname: CONÇALVES
Option: CLASSIC
Date of Birth: 04/08/1996
Bene�t Start Date: 01/08/2016
Bene�t End Date: 31/07/2017

Contact No./Pre-authorisation No.: XXX International Emergency Evacuation No.:  XXX

PHOTO OF
MEMBER

WHEN
REQUIRED 

Mr Xxxxxxx

Mr Xxxxxxx

Nº Internacional Emergência:

+26 21 657 77 40

Numero do Segurado:      xxxx
Código do Dependente:    
Nome do Titular:   xxxx
Apelido do Titular:  xxxx

Plano:   xxxx

Nome do Segurado:  xxxx
Apelido do Segurado:  xxxx

Data Nascimento:   yyyy/mm/dd
Data Início:   yyyy/mm/dd

Linda Verde:

82-3501 ou 84-2040
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Tenha benefícios para todas estas categorias de cobertura:

Com acesso a benefícios abrangentes é possível ter tranquilidade de espírito 
não só quanto ao seu bem-estar físico, mas também financeiro.

 

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 7 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 6 para instruções sobre como 
submeter um pedido de reembolso).

 

Benefícios do dia-a-dia Maternidade Assistência hospitalar Internacionais
Cobrem as necessidades 
quotidianas, como consultas 
de clinico geral, medicamentos, 
cuidados dentários e oftalmológicos.

Cobrem todos os cuidados que você 
e o seu bébé necessitam, durante a 
gravidez e no pós parto.

Proporcionam uma cobertura abrangente 
para os cuidados, serviços e provedores de 
saúde de que precisa, seja para urgências ou 
para internamentos programamdos.

Acesso a cobertura 
internacional em vários 
planos, que permitem 
a escolha do local de 
tratamento, cuidados 
internsivos para salvar 
vidas e evacuação 
médica com carácter de 
urgência, se necessário.

Bem-estar psicológico Doenças crónicas Doenças graves
Cobre o tratamento necessário para 
a estabilidade da sua saúde mental e 
viver a vida de forma plena.

Proporcionam os cuidados de saúde 
necessários para gerir mais de 100 
condições crónicas de saúde, tais como: 
diabetes, hipertensão, HIV e asma.

Permitem aceder a cuidados prolongados 
especializados, que sejam necessários para 
o tratamento de doenças graves, incluíndo: 
oncologia, diálise renal e transplante de órgãos.

O seu bem-estar  
físico e financeiro 

Liberty Wellbeing, ferramentas digitais e atendimento abrangente ao cliente

Tenha acesso aos cuidados de 
que você precisa. 
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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

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. 
Você ou o seu provedor podem obter pré-
autorizaçóes do seguinte modo:
• 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.

Tratamentos e serviços hospitalares. 

Tratamentos e serviços cobertos logo que tenha a pré-
autorização. 
• 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
• 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. 

Para obter mais informações sobre os dados que 
devem ser apresentados pelo seu provedor de saúde, 
consulte a versão completa do nosso Guia do Membro 

(disponivel na secção de downloads no nosso site).

Tenha a tranquilidade de saber que receberá o tratamento mais adequado 
e económico.

Pré-autorização. 

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.
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Urgências médicas. 

O que pode ser considerado uma urgência médica?
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.

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.

Medicamentos para doenças crónicas. 

Como se inscrever no programa Benefícios de 
Medicamentos para Doenças Crónicas. 
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 pré-
autorização para medicamentos para 
doenças crónicas seria recusado?
O seu pedido pode ser recusado se:
• 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 (Para aceder à lista completa de 
doenças crónicas, consulte a versão completa 
do nosso Guia do Membro, disponível na secção 
de downloads do nosso site).

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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Basta seguir os passos abaixo para submeter o pedido de reembolso.

Como submeter um 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

02

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 

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. 

* 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.

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** 

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

• Contacte-nos
Entre em contacto com o escritório local da Liberty Health Cover.

Como inscrever-se nas nossas modalidades de  
auto-serviço online.

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

03
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.

Iremos pagar o seu sinistro de acordo com os benefícios disponíveis e as condições da 
apólice da Liberty Health Cover.

**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 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.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liberty.libertyhealth&hl=en_ZA&gl=US
https://apps.apple.com/za/app/liberty-health/id1509267220


GANA
Apex Health Insurance Ltd, 
#7 Nii Yemoh Avenue, Boundary Road,  
Shiashie – East Legon  
PO Box ST 237, Accra, Gana, 
Cantonments
T +233 265 380 622
E info@apexhealthghana.com
Urgências (24 horas)  
+233 501 304 156
Pré-autorizações +233 501 304 156

QUÉNIA
Heritage Insurance Company Ltd,  
Liberty House (formerly CFC House),  
Processional Way
PO Box 30390 00100 –  
GPO, Nairobi, Quénia
T +254 711 076 333
E info@heritage.co.ke
Urgências (24 horas)  
+254 711 076 333 / +254 728 111 001 / 
+254 728 111 002 / +254 733 550 050 / 
+254 728 607 689
Pré-autorizações 
+254 711 076 333 / +254 728 111 001 / 
+254 728 111 002 / +254 733 550 050 / 
+254 728 607 689
healthcareundertakings@heritage.co.ke 

LESOTO
Liberty Life Lesotho, Unit 39, Maseru 
Mall Thetsane, Maseru, Lesoto
T +266 2231 4589
E info@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) +266 2231 4590
Pré-autorizações +266 2231 4590 
membercare@libertyhealth.net

MALÁUI
Libertas General Insurance Company 
Limited, Ground Floor, Unit House, 
Victoria Avenue, Maláui 
PO Box 354, Blantyre, Maláui
T +265 1833 393 / +265 1830 610 / 
+265 1754 810
E malawi@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)  
+265 993 921 957
Pré-autorizações  +265 993 921 957
membercare@libertyhealth.net 
Membro  
+265 999 523 103 / +265 999 880 219

MAURÍCIAS
Liberty Health C/O Health & Travel 
Department , Swan General Ltd, 7th 
Floor, Swan Centre, Intendance Street, 
Port Louis, Maurícias
T +230 212 2600/2900
E mauritius@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)  
+230 5941 7533 / +230 5253 5035
Pré-autorizações   
Horas de serviço: +230 212 2600
Fora de horas: +230 5253 5035

MOÇAMBIQUE
Liberty Blue, Avenida Julius Nyerere nº 
1339, Maputo, Moçambique
T +258 84 373 7376/7 / 800 30 3333
E mozambique@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) 
+258 84 390 1289 /  
+258 84 373 7376/7 / 800 30 3333 
Pré-autorizações   
Vodacom: +258 84 586 5665 
Mcel: +258 82 586 5665  
preauthmoz@libertyhealth.net

NIGÉRIA
Total Health Trust, 2 Marconi Road,  
Palmgrove Estate, Lagos, Nigéria
T  +234 1 460 7560 /  
0700 TOTAL HT  
(+234 (0) 700 868 2548)
E contactcentre@totalhealthtrust.com
Pré-autorizações   
contactcentre@totalhealthtrust.com

ÁFRICA DO SUL
Liberty Health, Liberty Building Estuary 
Precinct, Century Boulevard Century 
City, 7441, Western Cape, África do Sul
T +27 21 657 7740
E info@libertyhealth.net
Pré-autorizações   
membercare@libertyhealth.net
Pré-autorização para oncologia  
oncology@libertyhealth.net
Pré-autorizações para 
medicamentos para doenças 
crónicas  
chronicmedicine@libertyhealth.net

TANZÂNIA
Strategis Insurance (T) Limited, Plot No. 
1520, Bains Avenue, 1st Floor, Masaki 
Ikon Building, Msasani Peninsula
PO Box 7893, Dar es Salaam, Tanzânia
T +255 222 6025 70 /  
+255 222 6025 74 / +255 222 6025 81
E insurance@strategis.co.tz
Urgências (24 horas) 
+255 784 555 911 / +255 754 777 100
Pré-autorizações   
+255 788 483 043 / +255 677 744 344 /  
+255 753 844 083 / +255 776 331 998
approvals@strategis.co.tz

UGANDA
Liberty Life Assurance Uganda Limited, 
Madhvani Building, Plot 99-101, 
Buganda Road, Kampala, Uganda
PO Box 22938, Kampala, Uganda
T +256 414 233 794 /  
+256 312 202 695 / +256 414 231 983 / 
+256 312 304 000
E uganda@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
Membro: +256 779 558 733
Provedores: +256 772 578 323
Pré-autorizações   
+256 414 233 794 / +256 779 558 733
membercare@libertyhealth.net

ZÂMBIA
Liberty Life Insurance, Kwacha Pension 
House, 1st Floor, Stand 4604, Tito Road,  
Rhodes Park, Lusaka, Zâmbia
T +260 211 255 540/1/36
E zambia@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)  
+260 950 397 863 / +260 965 205 113 / 
+260 955 256 871
Pré-autorizações +260 211 255 540 / 
+260 211 255 541 / +260 211 255 536 
preauthzam@libertyhealth.net

Contacte-nos.

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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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.

Evacuação médica internacional de urgência 24 horas +27 21 657 7740

https://www.linkedin.com/company/liberty-health/
https://www.facebook.com/Liberty-Health-Africa-100512308969804
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