
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA INFORMATIVA | Nº 5/2018| A TODOS OS TRABALHADORES | 15/03/2017 

 

SEGURO DE SAÚDE - APÓLICE 204 666 892 
 

A transição de um Seguro de Saúde com quase 19000 pessoas aderentes para uma nova seguradora não é nunca 

um processo fácil. No entanto, o presente processo tem acarretado constrangimentos aos sócios que 

extrapolaram em muito tudo o que tínhamos preconizado e por esse facto não podemos deixar de apresentar 

aos Sócios do STI um pedido de desculpas e a garantia absoluta que tudo tem sido feito e continuaremos a fazer 

para minorar as dificuldades que esta situação originou. 

 
Neste momento podemos considerar que estamos a entrar numa fase de normalização em que naturalmente 

ainda haverá muitas arestas a limar, pelo que incentivamos os Sócios a não deixarem de colocar ao STI TODAS 

as situações que considerem menos corretas. É fundamental que nos sejam reportadas todas as situações, pois 

só assim poderemos intervir para a sua correção. 

 
Queremos deixar bem claro o seguinte: 
 
As condições da atual Apólice mantêm TODAS as coberturas anteriormente existentes, nomeadamente no 
que respeita a COBERTURAS, CAPITAIS, % DE COMPARTICIPAÇÃO, REGRAS DE FUNCIONAMENTO. 
 
As alterações neste domínio são as já detalhadas, nomeadamente aumento do capital de internamento para 
35.000,00 €, aumento do capital de parto para 1.500,00 €, simplificação dos procedimentos no sentido de 
desmaterializar a remessa de documentos par comparticipação. 
 
Destacamos de seguida alguns aspetos que têm suscitado mais dúvidas, nomeadamente a questão do co-

pagamento, referida no ponto 8. da Nota Informativa N.º 23/2017: 

 

1. Para quem não é beneficiário da ADSE, nos casos em que se utilizar a rede ALLIANZ para a 
cobertura de Ambulatório, e ao contrário do que acontecia até aqui, não é necessário enviar as 
despesas para reembolso, sendo o pagamento feito de forma automática no prestador. 

Numa consulta cujo preço convencionado desse prestador com a ALLIANZ seja 35,00 €, e uma 

vez que a comparticipação do seguro de saúde é de 80%, só pagará, ao contrário do que 

acontecia até agora, 20%, isto é 7,00 €, não havendo portanto depois necessidade de remessa 

para comparticipação do seguro. Até aqui pagava os 35,00 € e depois enviava esse recibo para 

comparticipação, para ser reembolsado dos 80%: 



 

2. Se for beneficiário da ADSE deverá enviar, tal como acontecia no passado, as suas despesas, 
primeiramente para a ADSE e após a comparticipação por parte desta, por reembolso para a 
ALLIANZ. 
Os beneficiários da ADSE terão sempre acesso aos preços convencionados tal como acontecia 

anteriormente. 

A diferenciação antes referida, entre beneficiários da ADSE e não beneficiários da ADSE, 

fundamenta-se no facto de não podermos, em prejuízo do seguro de saúde, desresponsabilizar 

a ADSE das suas obrigações, colocando todo o ónus no seguro de saúde com as necessárias 

implicações em termos de aumento da taxa de sinistralidade e consequente aumento dos 

prémios.  

 

Para pedir o reembolso das suas despesas médicas tem apenas de seguir 2 passos 
 

1.º Fotografe ou Digitalize as despesas médicas que pretende enviar 

2.º Envie um email para sti.reembolso.saude@allianz.pt, com: 
 

- NIF; 
- Número de apólice;  
- Número de aderente; 
- As imagens das despesas médicas. 

 

 
Caso prefira, envie o pedido de reembolso para a seguinte morada da ALLIANZ Portugal: 
 
ALLIANZ SAÚDE 
Rua Andrade Corvo, nº32, 1069-014 Lisboa, ou naturalmente para o STI. 
 

As despesas médicas apresentadas que se façam acompanhar de um comprovativo original da pré-

comparticipação da ADSE, desde que se encontrem abrangidas contratualmente e exista plafond 

disponível para a cobertura em causa, serão reembolsadas nos termos destas condições, sem 

necessidade de apresentação de documentação clínica justificativa; 

CENTRO DE ATENDIMENTO TELEFÓNICO DA ALLIANZ 

 
Quando for necessário recorrer ao Centro de Atendimento a Clientes da ALLIANZ, se a informação 

prestada não estiver de acordo com as condições divulgadas pelo STI deve de imediato comunicar-

nos a situação. Todas as informações que o STI difunde sobre o Seguro de Saúde são previamente 

validadas pela ALLIANZ, pelo que estão conforme o acordado, mas, tem-nos sido reportado que o 

Tome nota: 
 

- Garanta que as imagens das despesas anexadas são legíveis; 
- Caso tenha familiares no seu contrato de seguro, deve enviar um email por cada pessoa; 

- Não é necessário o envio dos originais em papel; 
- O email de receção das despesas está limitado a 10mb. Se necessitar de enviar um anexo 
superior ao peso permitido opte por fazer o envio em mais do que um email para garantir 
que as despesas são recebidas pela ALLIANZ. 

mailto:sti.reembolso.saude@allianz.pt


Centro de Atendimento, por diversas vezes, tem dado informações contraditórias, por ter 

funcionários que não estão a par das particularidades desta Apólice. Na última reunião do STI com a 

Allianz foi exigida a existência de uma linha no Centro de Atendimento especializada na Apólice do 

STI, situação que a Allianz ficou de resolver a breve prazo. 

 

A este propósito convém relembrar: 
 

1. CONSULTAS - Relativamente às consultas - clínica geral e especialidades - (exceto tratando-se de 
dentista) é dispensada a declaração da ADSE para efeitos de complemento de comparticipação, 
devendo ser remetida apenas fotocópia de faturas, faturas-recibo ou faturas simplificadas onde conste 
sempre a especialidade médica. 

 

2. PRÓTESES E ORTÓTESES – Relativamente a aros, lentes oftalmológicas e lentes de contato, é dispensada 
a declaração da ADSE para efeitos de complemento de comparticipação devendo ser remetida apenas 
fotocópia da faturas, fatura-recibo ou faturas simplificadas, bem como a prescrição médica, passada por 
médico da especialidade ou optometrista. 

 

A partir de abril de 2018 serão dadas instruções para registo no site da ALLIANZ, para que cada um 

possa acompanhar a situação dos recibos que envia para comparticipação. Até lá a ALLIANZ enviará 

um extrato mensal aos Sócios que tenham enviado documentos para comparticipação. 

 

ALLIANZ SAÚDE 

 
Através do Allianz Saúde, é colocada à disposição dos Sócios um novo conjunto de serviços médicos, 
para ajudar a tomar as melhores decisões médicas. Conheça que serviços pode utilizar e quais as 
condições em ALLIANZ SAÚDE. 
 

COBRANÇA DOS PRÉMIOS 

 
A transição de seguradora originou que não fosse possível efetuar a cobrança dos prémios dos 

membros do Agregado Familiar nas datas programadas. Assim e para normalizar a situação, 

informamos: 

1. A 20 de Março serão cobrados os prémios relativamente aos pagamentos anuais, semestrais 

(1.º), quadrimestrais (1.º), trimestrais (1.º) e mensais (janeiro e fevereiro). 

2. A 20 de abril serão cobrados os prémios trimestrais (2.º) e mensais (março e abril), 

3. A partir de maio entraremos na completa normalidade. 

 

STI – Tão forte quanto tu quiseres 

 

Saudações Sindicais 
A Direção Nacional. 

https://www.allianz.pt/particulares/saude/allianz-saude
https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2016/05/folheto-allianz-servicos-medicos-online.pdf
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