
O plano Atlas Travel do MIS Group, membro da Tokio Marine HCC, acompanha você em quase todos os 

lugares do mundo onde você passa suas férias, estuda, faz viagens missionárias e de negócios.

Atlas Travel®

http://www.allaboardbenefits.com/quote-engine/hcc-atlas.php
https://www.hccmis.com/find-a-doctor/
http://www.allaboardbenefits.com/


Independentemente da sua 

razão, viagens internacionais 

devem ser uma experiência 

agradável. Complicações e 

emergências, como doenças, 

acidentes e desastres naturais 

são fatos da vida. Embora 

esperamos que nenhum 

destes incidentes ocorram, 

estamos aqui para lhe ajudar 

caso aconteçam. O Atlas Travel 

ajuda a proteger você contra um 

potencial desastre financeiro 

em uma viagem ao exterior, 

com benefícios que incluem 

despesas médicas de internação 

e ambulatoriais, US$ 1.000.000 

de cobertura para evacuação 

médica de emergência, 

cobertura para extravio de 

bagagem despachada e muitos 

outros benefícios importantes. 

O Atlas Travel proporciona a paz 

de espírito que você procura!          

Preciso de seguro de saúde para viajar? 

Muitas vezes o seguro de saúde principal 

em seu país de residência não cobre você 

durante uma viagem ao exterior e, com fre-

quência, deixa de fornecer serviços impor-

tantes, talvez essenciais, em caso de doença 

ou lesão. O Atlas Travel inclui estes serviços 

essenciais, como benefício de evacuação 

médica de emergência, cobertura hospitalar 

e de pronto-socorro, além de assistência em 

diversas crises, inclusive em situações de 

sequestro e resgate no exterior.

Para obter mais informações sobre o At-

las Travel, acesse o site hccmis.com. 

Depois de adquirir a cobertura, como 
posso confiar que a empresa estará lá 
quando eu precisar dela? 

O MIS Group, com sede em Indianápolis, 

Indiana, nos Estados Unidos, é uma em-

presa de serviço completo que oferece 

seguros de saúde internacionais, conce-

bidos para atender às necessidades dos 

consumidores em todo o mundo. 

A Tokio Marine HCC é um grupo líder 

em seguros especiais que conduz ativi-

dades em aproximadamente 180 países 

e oferece mais de 100 classes de seguros 

especiais. Com sede em Houston, Texas, 

a empresa é composta por equipes alta-

mente empreendedoras preparadas para 

cobrir situações, empresas e indivíduos 

especiais, atuando de forma independente 

para oferecer soluções eficazes. Nossos 

produtos e capacidades estabelecem o pa-

drão da indústria, já que muitos dos nossos 

quase 2.500 funcionários são especialistas 

do setor. A Tokio Marine HCC faz parte da 

Tokio Marine, uma empresa global de ex-

celência, com uma capitalização de merca-

do de aproximadamente US$ 30 bilhões.

A Tokio Marine HCC detém uma solidez 

financeira com classificação de AA- da 

Standard & Poor’s e da Fitch Ratings e 

A++ (Superior) pela A.M. Best. 

Para obter mais informações sobre o At-

las Travel, acesse o site hccmis.com. 
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�������%������/��'����%� Limite máx. vitalício - US$ 5.000; Morte - US$ 5.000; Perda de 2 membros - US$ 5.000; Perda de 1 membro - US$ 2.500. 

Segurados de 18 a 69 anos 
Limite máx. vitalício - US$ 50.000; Morte - US$ 50.000; Perda de 2 membros - US$ 50.000; Perda de 1 membro - US$ 
25.000. Upgrade para cobertura opcional de morte e desmembramento acidental de US$ 50.000 com limite máx. vitalí-
cio de US$ 100.000 

Segurados de 70 a 74 anos Limite máx. vitalício - US$ 12.500; Morte - US$ 12.500; Perda de 2 membros - US$ 12.500; Perda de 1 membro - US$ 
6.250. 

Segurados com mais de 75 anos Limite máx. vitalício - US$ 6.250; Morte - US$ 6.250; Perda de 2 membros - US$ 6.250; Perda de 1 membro - US$ 3.125. 

K������������������������������%��������������4B���P����
�!"�����������	
����������*�������������<�

G&��%I�������*���+�������%%������=�/��'����%�D�����	
���������%������Z�����'���hj����%�D�����
����������%������Z�
de 70 a 74 anos - US$ 12.500 por segurado; acima de 75 anos - US$ 6.250. 

Resposta a crises 
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Responsabilidade civil Limite máximo vitalício de US$ 10.000. Upgrade opcional de responsabilidade civil de US$ 90.000 para limite máx. 
vitalício de US$ 100.000 
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Cobertura internacional 

Evacuação médica de emergência e re-

união de emergência 

Você saberia o que fazer se estivesse longe 

de casa em uma situação de risco à vida? 

A Tokio Marine HCC - MIS Group tem ex-

periência em providenciar evacuações 

médicas de emergência. O Atlas Travel co-

brirá as despesas necessárias para o seu 

transporte até o centro médico mais próx-

imo que esteja qualificado para tratar seu 

problema médico com risco à vida. Também 

compreendemos a importância do apoio 

familiar nessas situações difíceis. O Atlas 

Travel também cobrirá os custos de trans-

porte, alojamento e refeição de um parente 

acompanhante após uma evacuação médi-

ca de emergência coberta. 

Repatriação dos restos mortais 

O que a sua família faria se acontecesse um 

desastre enquanto você viaja? A morte de 

um ente querido nunca é fácil, não impor-

tam as circunstâncias. Caso você venha a 

falecer durante viagem ao exterior, o Atlas 

Travel irá providenciar e cobrir os custos as-

sociados com a repatriação de seus restos 

mortais. 

Retorno de menor 

Caso haja a expectativa de internação do se-

gurado por mais de 36 horas devido a lesão 

ou doença coberta e, como consequência, 

crianças menores de 18 anos cobertas 

fiquem desacompanhadas, o Atlas Travel 

cobrirá o custo do transporte dos menores 

de volta para casa. 

Terrorismo 

Nestes tempos turbulentos, o risco de ter-

rorismo é uma realidade. Se estiver no lugar 

errado na hora errada, durante visita a país 

SEM alerta de viagem, o Atlas Travel ofere-

cerá cobertura para despesas médicas re-

sultantes desses atos. 

Evacuação política 

Se, durante o período de cobertura e depois 

da sua chegada, o governo dos Estados Uni-

dos emitir alerta de viagem referente ao seu 

país de destino, o Atlas Travel irá coordenar 

preparativos alternativos para sua saída 

desse país e cobrirá os custos associados. 

Desastre natural – Troca de acomodações 

Desastres naturais podem acontecer em 

qualquer lugar e a qualquer hora. Se ocorrer 

um desastre natural durante a sua viagem 

e você ficar desalojado, o Atlas Travel irá 

providenciar uma assistência de, no máxi-

mo, US$ 100 por dia durante cinco dias para 

ajudar a cobrir os custos com alojamento al-

ternativo. 

Benefícios de qualidade do Atlas 
Travel* 

Exacerbação de doenças preexistentes 

O Atlas Travel oferece um benefício limitado 

até o limite máximo vitalício de cobertura 

médica para despesas médicas elegíveis. 

Caso tenha menos de 70 anos, você 

poderá ser coberto pela exacerbação de 

doença preexistente. Isto também inclui 

um limite máximo vitalício de US$ 25.000 

para evacuação médica de emergência. 

Exacerbação de doença preexistente 

significa surto ou recorrência repentina e 

inesperada de uma doença preexistente, 

de forma espontânea e sem alerta prévio 

na forma de recomendações de médico ou 

sintomas. O tratamento deverá ser obtido 

dentro do período de 24 (vinte e quatro) 

horas a contar do surto ou da recorrência 

repentina e inesperada. Doenças crônicas 

e congênitas estão excluídas da cobertura. 

Internação e tratamento ambulatorial

Se uma doença ou lesão coberta exigir 

internação, o plano oferece cobertura para 

os custos associados com os cuidados 

na internação, inclusive terapia intensiva e 

tratamento ambulatorial.

Cobertura esportiva 

O Atlas Travel inclui cobertura para lesões 

e doenças elegíveis que podem ocorrer ao 

participar de muitos esportes populares nas 

férias - esqui, snowboard, mergulho, esqui 

aquático e outros - sem nenhum custo 

adicional. Determinados esportes radicais 

estão excluídos da cobertura. 

Complicações da gravidez 

O Atlas Travel oferece cobertura para com-

plicações da gravidez durante as primeiras 

26 semanas de gestação. 

Resposta a crises 

O Atlas Travel oferece até US$ 10.000 (ou 

até US$ 100.000 se **a cobertura adicional 

for selecionada) para compensar os custos 

associados com sequestro, tais como 

resgate, despesas de resposta a crise e 

extravio de objetos pessoais. Esse benefício 

inclui acesso aos serviços de assessoria, 

coordenação com as autoridades e nego-

ciações durante um sequestro do Unity 

Crisis Group. 

**A seleção de upgrade adicional de US$ 

90.000 está disponível e inclui o benefício 

adicional de, no máximo, US$ 10.000 para 

evacuação em caso de desastre natural.

Responsabilidade civil 

O Atlas Travel Atlas oferece até US$ 

10.000 (ou até US$ 100.000 se a cobertura 

adicional for selecionada) para compensar 

os seguintes tipos de decisões judiciais 

elegíveis ou acordos aprovados contraídos 

pelo segurado. 

• Lesão de terceiros; 

• Sinistro/extravio dos bens pessoais de 

terceiros; 

• Sinistro/extravio de bens pessoais de 

um terceiro relacionado. 

* A descrição da cobertura nestas páginas serve apenas fins informativos. A cobertura real irá variar de acordo com os termos e as condições da apólice emitida. As informações aqui descritas não alteram ou afetam os termos e as condições de 

qualquer apólice de seguro emitida pela Tokio Marine HCC - MIS Group ou por suas afiliadas. Em caso de incoerência entre a apólice e as informações deste documento, prevalecerão os termos da apólice.



Cobertura no país de residência 

Cobertura incidental no país de residên-
cia 

Para indivíduos residentes nos EUA, a 

cada período de três meses durante os 

quais o Segurado tenha cobertura nos 

termos deste documento, as despesas 

médicas contraídas nos EUA serão cober-

tas por, no máximo, 15 dias para qualquer 

período de três meses. 

Para indivíduos residentes fora dos EUA, 

a cada período de três meses durante os 

quais o Segurado tenha cobertura nos 

termos deste documento, as despesas 

médicas contraídas no país de residên-

cia do segurado serão cobertas por, no 

máximo, 30 dias para qualquer período de 

três meses. Qualquer benefício auferido 

em um único período de três meses não 

será transferido para outro período. O não 

prosseguimento da sua viagem interna-

cional ou o seu retorno para seu país de 

residência com a finalidade única de obter 

tratamento para doença ou lesão iniciada 

durante a viagem tornará nula qualquer 

cobertura no país de residência oferecida 

nos termos deste acordo. 

Cobertura médica do período de benefício 

O período de benefício não se aplica du-

rante a vigência do certificado. Após o 

término da vigência do certificado, os se-

guradores pagarão as despesas médicas 

elegíveis, conforme definido no presente, 

por até 90 dias, a contar do primeiro dia 

de diagnóstico ou tratamento de doença 

ou lesão coberta, enquanto o segurado 

estiver fora de seu país de residência e 

durante a vigência do certificado. O perío-

do de benefício aplica-se apenas a des-

pesas médicas elegíveis relacionadas a 

lesão iniciada durante a vigência do cer-

tificado. 

Inscrição 

Você pode acessar o sistema de orça-

mento e compra online ou preencher um 

requerimento e enviá-lo, por correio ou 

fax, juntamente com o seu pagamento ao 

seu agente ou à Tokio Marine HCC - MIS 

Group. 

Comunicação de sinistro 

Você pode comunicar um sinistro me-

diante a apresentação de declaração do 

requerente e formulário de autorização. 

Este formulário pode ser encontrado on-

line ou você pode entrar em contato com 

a Tokio Marine HCC - MIS Group para obter 

uma cópia. Preencha o formulário, anexe 

todas as faturas detalhadas e recibos de 

pagamento, e os envie para o endereço 

indicado na declaração do requerente. 

Patient Protection and Affordable Care Act (“PPACA” ou “Lei de 

Proteção e Cuidado ao Paciente”): Este seguro não está sujeito à 

PPACA dos Estados Unidos e não fornece determinados benefícios 

exigidos pela mesma. Em nenhuma circunstância, serão concedidos 

benefícios excedentes aos especificados nos documentos da apólice 

e este seguro não está sujeito a garantia de emissão ou renovação. 

A PPACA exige que determinados residentes e cidadãos dos EUA 

obtenham cobertura de seguro em conformidade com a PPACA. 

Em algumas circunstâncias, penalidades poderão ser impostas aos 

residentes e cidadãos dos EUA que não mantenham cobertura de 

seguro em conformidade com a PPACA. Você deverá consultar seu 

advogado ou seu contador para determinar se as exigências da PPACA 

se aplicam a você. A apólice contém os benefícios do plano, incluindo 

o limite máximo vitalício selecionado por você. Reveja suas escolhas 

para ter certeza de que tem cobertura suficiente para atender às suas 

necessidades médicas. 

A Tokio Marine HCC - MIS Group é uma empresa de serviço, subsidiária 

da Tokio Marine HCC. O MIS Group é controlado pelo Estado de 

Indiana, em nossa capacidade de Administrador de Terceiros. A Tokio 

Marine HCC - MIS Group tem poder para celebrar contratos de seguro 

em nome dos membros seguradores da Lloyds’ Syndicate 4141, 

administrada pela Tokio Marine HCC - MIS Group Underwriting Agency 

Ltd. 

Tratamento em caso de aci-

dente veicular 

Converter quilômetros em milhas pode ser 

difícil, mas limite de velocidade é limite de 

velocidade. 

Custo de um acidente sem seguro: US$ 
120.599* 

A cobertura para este tipo de tratamento 

médico está inclusa no Atlas Travel--há 

apólices disponíveis por US$ 1,12 por dia.* 
* Este valor é um exemplo concreto de sinistro processado 

pela Tokio Marine HCC - MIS Group. A cobertura referente a 

sinistros semelhantes não pode ser inferida pois cada sinistro 

é diferente. 

** Este exemplo aplica-se a requerentes de 18 a 29 anos, 

com franquia de US$ 250 e limite máximo de US$ 200.000
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Membro do grupo de empresas da Tokio Marine HCC
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Excelente atendimento ao cliente 

Client Zone e central de atendimento 
mundial 

A Client Zone da Tokio Marine HCC 

- MIS Group é uma ferramenta de 

gerenciamento de conta e recursos online 

disponibilizada para: 

• Ampliar a cobertura e reimprimir 

cartões de identificação 

• Obter detalhes sobre comunicação 

de sinistro e baixar formulários 

• Localizar provedores dentro da rede 

PPO (Organização de Provedor 

Preferido) 

Acesse a Client Zone pelo site: 

https://zone.hccmis.com/clientzone 

Se preferir falar com um representante 

de atendimento, entre em contato com a 

central de atendimento mundial da Tokio 

Marine HCC - MIS Group fazendo uma 

chamada gratuita de vários países ou ligando 

a cobrar. A central de atendimento mundial 

oferece atendimento em vários idiomas.

Assistência médica e de viagem em 
todo o mundo, 24/7 

O Atlas Travel® inclui serviços valiosos 

de assistência médica e de viagem, 

disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por 

semana. Entre em contato com a Tokio 

Marine HCC - MIS Group para acessar 

qualquer um destes serviços. 

Informações do destino antes da viagem 

Informações atualizadas sobre as vacinas 

necessárias, os riscos para a saúde, as 

restrições de viagens e as condições 

climáticas específicas do país de destino. 

Acompanhamento médico 

Consultas com profissionais médicos 

durante a internação e estabelecimento 

de um único ponto de contato para que 

familiares recebam atualizações contínuas 

sobre o estado médico. 

Indicação de prestadores 

Dados de contato de instalações médicas, 

clínicas médicas e odontológicas e 

farmácias de estilo ocidental no país de 

destino. 

Substituição de documento de viagem 

Assistência com a reemissão de passaportes, 

certidões de nascimento, vistos, passagens 

aéreas e outros documentos relacionados 

com a viagem. 

Assistência de bagagem extraviada 

Serviço de rastreio para auxiliar na 

localização de bagagens ou outros itens 

extraviados durante o trânsito. 

Demais serviços de assistência de 

viagem* 

• Substituição de medicamentos com 

receita 

• Planos de viagem de emergência 

• Envio de médico 

• Assistência com tradução 

• Reemissão de cartão de crédito / 

cheque de viagem 

* Para obter mais informações ou a lista completa 

dos serviços de assistência, entre em contato 

com a Tokio Marine HCC - MIS Group. Serviços de 

assistência médica e de viagem não são benefícios 

de seguro. Qualquer serviço de assistência médica 

ou de viagem fornecido não configura garantia de 

qualquer benefício de seguro. 


