A REDE CREDENCIADA ALLIANZ-MRE NO BRASIL:
COMO OBTER OS MESMOS BENEFÍCIOS PAGANDO MENOS
O seguro Allianz–MRE possui ampla rede nacional com mais de 200 provedores credenciados, o que ajuda
a reduzir os custos de coparticipação dos segurados.
O que é a rede credenciada?
A rede credenciada da Allianz é um conjunto de prestadores de serviços de saúde em várias cidades
brasileiras que possuem acordos com a Allianz para reduzir a coparticipação dos segurados, chegando a
descontos de até 50%. Em alguns, há também protocolos de atendimento exclusivos para os membros da
Allianz–MRE.
Qual a diferença entre a rede credenciada e o sistema de desembolsos?
Pelo sistema de desembolsos, o servidor vai a qualquer médico particular e/ou hospital, paga o valor cheio
da consulta e depois solicita o reembolso de um percentual de suas despesas.
Já pelo sistema de rede credenciada, o servidor vai em um desses prestadores de serviço e se identifica
como servidor do MRE. Poderá, assim, contar com o pagamento direto da Allianz ao prestador do serviço
(um valor pré-negociado e descontado), sem precisar solicitar o reembolso.
Quais as vantagens da rede credenciada sobre o sistema de desembolsos?
Utilizando a rede credenciada, o servidor não precisa fazer o processo de reembolso, pois a Allianz paga
diretamente o prestador do serviço com base em valores pré-negociados e reduzidos. Só ficando então o
co-pagamento de 20% da conta final à cargo do servidor, que paga esse valor de 20% diretamente ao
prestador do serviço.
Ademais, na maior parte das vezes, o servidor paga menos para exatamente o mesmo serviço dentro da
rede credenciada comparado com custo fora da rede. Os acordos negociados pela Allianz fazem com que
os valores da rede credenciada cheguem a ser até 50% mais baratos do que o preço normal, o que diminui
o valor de co-pagamento de 20% do custo total do procedimento, à ser pago pelo servidor.
Como funciona, na prática?
Digamos que um hospital cobre R$ 1.000 por uma cirurgia e que o reembolso para essa cirurgia seja de
80%.
Pelo sistema de reembolsos, o funcionário pagaria os R$ 1.000 e depois solicitaria o reembolso, para
receber de volta R$ 800. Seu custo efetivo terá sido de R$ 200. Na rede credenciada, o servidor paga
diretamente os R$ 200 e os R$ 800 restantes são pagos pela Allianz diretamente ao hospital.
Se o hospital estiver na rede credenciada, um preço especial poderá ter sido negociado ao servidor do
MRE, que pode chegar a metade do valor normal. Ou seja, o servidor poderia pagar apenas R$ 100 (20%
do preço reduzido de R$ 500). No fim das contas, pagaria menos pelo mesmo serviço, com o mesmo
médico, sem ter que passar por tanta burocracia, nem estar sujeito a taxas bancárias e variações cambiais.
Como fazer para utilizar a rede credenciada?
Identifique-se como membro Allianz–MRE, se possível apresentando a carteirinha do plano, para ter os
melhores preços e facilidades.
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Quais hospitais e clínicas estão na rede credenciada?
A rede credenciada inclui estabelecimentos em várias faixas de preço, mas todos são renomados por sua
qualidade médica. Assim, a variação de preço não significa que os médicos de um hospital sejam melhores
do que outros. A diferença está, geralmente, na localização ou nos serviços de hotelaria disponíveis.
Na tabela abaixo podem ser encontrados alguns
provedores médicos por custos de coparticipação.
Os indicados por $ são mais baratos em relação
aos indicados por $$$.

Brasília

Rio de Janeiro

Seguem também abaixo alguns dos provedores
médicos Allianz–MRE, para se ter ideia dos custos.

Diária de
Apartamento

Hemograma

Glicose

Provedor $$$

R$ 696.51

R$ 68.24

R$ 37.24

Provedor $$

R$ 345.28

R$ 14.19

R$ 6.39

Provedor $

R$ 313.60

R$ 13.20

R$ 6.16

Provedor $$$

R$ 799.82

R$ 28.11

R$ 13.10

Provedor $$

R$ 659.05

R$ 15.60

R$ 7.04

Provedor $

R$ 448.79

R$ 9.60

R$ 4.48

Provedor $$$

R$ 962.53

R$ 167.36

R$ 98.61

Provedor $$

R$ 715.38

R$ 44.94

R$ 20.97

Provedor $

R$ 627.81

R$ 31.20

R$ 14.07

Exemplificação de custos em provedores

São Paulo

Credenciado
Distrito Federal
Hospital Brasília
Hospital Pronto Norte *
Hospital Santa Lucia *
Laboratório Fleury
Hospital Home
Maternidade Brasília
Hospital Urológico
Unidade Sírio Libanês
Rio de Janeiro
Casa de Saúde São José
Hospital São Lucas Copa
Hospital Vitória **
Hospital Pró Cardíaco **
Hospital Samaritano ( Barra e Botafogo) **
São Paulo
Hospital Samaritano
Hospital Benefiência Portuguesa
Hospital Oswaldo Cruz
Laboratório Fleury
Hospital Albert Einstein**
Hospital Sírio Libanês

Custo
$
$
$
$
$
$$
$$
$$$
$
$
$$
$$$
$$$
$
$
$$
$$
$$$
$$$

* Honorários médicos de pronto socorro e internação faturados à Allianz diretamente.
**Somente os honorários médicos de pronto socorro faturados à Allianz diretamente.

Onde posso encontrar a lista completa da rede credenciada?
A lista da rede credenciada está disponível na Diplopédia do Itamaraty, no verbete Assistência Médica.
Para tirar quaisquer outras dúvidas sobre seu seguro, entre em contato com a central da Allianz, seja pelo
e-mail bfo.service@allianzworldwidecare.com ou pelo número 0800-882-1545 (24 horas por dia, 7 dias por
semana, com atendimento em português).
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