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A WellAway facilita a experiência com cuidados médicos para os cidadãos globais.

Keeping You Well, While You’re Away
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A WellAway Limited é a distribuidora exclusiva dos produtos de seguros desenvolvidos 
pela WellAway insurance (SA). A WellAway Limited também tem cobertura pela Lloyd's 
de Londres, pela agência de seguros (MGA) e pela seguradora (MGU).  A WellAway está 
sediada nas Bermudas, uma das jurisdições mais regulamentadas do mundo, que adquiriu 
equivalência Solvência II e que dispõe do estatuto de lista branca do Conselho de Questões 
Econômicas e Financeiras da União Europeia.

A WellAway pode fornecer aos seus clientes outras soluções de produtos além do 
seguro de saúde. Podemos oferecer cobertura de vida, seguro de propriedades e contra 
acidentes, e cobertura de responsabilidade para indivíduos, estudantes, empresas e seus 
funcionários.

Sobre a WellAway

Soluções mundiais de seguros e serviços.

Ressegurado pela A.M: Melhor;  
Empresa nominal A+

Em conformidade com todas as 
taxas de solvência e de liquidez 

em Bermudas

Taxa de retenção de 92% Crescimento anual de 35% do  
prêmio bruto

Presença nos EUA, Bermuda,  
Europa, América Latina e Ásia

Ressegurado pela:  
Arch Re

A Arch relatou reservas líquidas totais de $9,12 
bilhões de dólares

A Arch obteve classificações financeiras de A+ de:  
A.M. Best, Standard & Poor’s and Fitch
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Por que a WellAway?

+1,2 milhão +180 24 horas por dia, 
7 dias por semana 

Provedores globais da 
UnitedHealthcare nos 

EUA

Países cobertos por uma 
rede aberta internacional

Serviços do  
ConciergeCare

Assistência médica de emergência

Atendimento multilíngue ao cliente

Serviços de telemedicina

Preços competitivos

Planos personalizáveis 
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Foco nos planos

Um plano de saúde adequado para cada destino e associado.

Indivíduos e  
famílias

Estudantes e  
corpo docente

Grupos e  
negócios

O mais alto nível de cobertura para:

Oferecemos a cobertura de saúde mais 
completa para estrangeiros em todo 
o mundo. Nossos planos globais de 
seguro de saúde fornecem um conjunto 
abrangente de benefícios, serviços e 
ferramentas de saúde que facilitam a 
permanência saudável.

Nossos planos incluem pacotes de 
traslado e de repatriação que garantem 
que nossos associados possam explorar 
o mundo com segurança e desenvolverem 
suas vidas no exterior.  
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Foco nos parceiros

Os nossos serviços e produtos são disponibilizados e apoiados 
por nossos parceiros reconhecidos mundialmente. 

643 +1.800 +6.500 +111.000 +1,2 milhão 
Centros de 
excelência

Centros de 
cuidados de 
conveniência

Hospitais Assistência médica da 
UnitedHealth Premium©

Médicos e  
profissionais de saúde 



© WellAway 2020  WellAway.com

Foco na equipe

DRA. GRISELLE CHERNYS 
FUNDADORA E CEO

Com mais de três décadas de experiência e uma reputação impecável em diversas áreas, Griselle Chernys, doutora, 
destaca-se como uma das empreendedoras exemplares da nossa época na indústria da saúde. Sua dedicação em áreas 
como administração hospitalar, administração de pedidos de seguros, gestão de práticas médicas e administração de 
seguro médico privado internacional conquistou o reconhecimento pelas três últimas administrações governamentais 
dos EUA por suas contribuições na apólice de saúde e na prestação de serviços.

PHILIP E. NAMIECH  
GERENTE GERAL

Philip E. Namiech supervisiona o desenvolvimento de parcerias estratégicas para a distribuição mundial das soluções 
internacionais de saúde da WellAway para indivíduos, famílias, grupos e empresas. Graduado em Administração de 
empresas pela McGill University e com experiência como estrangeiro em quatro continentes, acumula décadas de 
experiência como empreendedor e executivo em empresas multinacionais.

LAUDELINA CASTRO-MORALES  
VICE-PRESIDENTE DE PRODUTOS E DE INSCRIÇÃO

Laude Castro-Morales se uniu à equipe da WellAway Limited com mais de três décadas de experiência na indústria 
internacional de saúde, tendo trabalhado anteriormente com algumas grandes seguradoras de saúde norte-americanas. 
Com uma série de habilidades e de pontos fortes, conhecimento vasto e experiência com estrangeiros, ela provou ser 
um recurso indispensável para a empresa. Seu trabalho na empresa levou ao reconhecimento dos Centros de Medicare 
e dos Serviços Medicaid, que reconheceram a contribuição e a adesão à Cobertura essencial mínima. 

NICOLE CHERNYS
VICE-PRESIDENTE DE MARKETING E DE RELAÇÕES COM CLIENTES  

Nicole Chernys administra o departamento de marketing da empresa, incluindo aquisição de negócios e documentação 
voltada para o cliente. Seu conhecimento de relações com clientes e uma capacidade inata da indústria, combinado ao 
seu diploma em Bacharel de Artes em Relações Públicas e Sociologia pela Universidade de Miami, traz uma perspectiva 
única para os serviços do seguro de saúde internacional.

Lorraine  A Jimenez  
VICE-PRESIDENTE DO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS PARA SEGUROS DE GRUPOS INTERNACIONAIS

A Lorraine dispõe de ampla experiencia no campo dos seguros para empregados e grupos de saude internacionais. Ela 
é certificada e experiente na área de gestão de seguros globais. As suas competências incluem a avaliação de riscos, 
o análise de concorrência, a criação de planos personalizados e a centralização vs descentralização de seguros para 
empregados com planos completos ou auto-seguros.
Tem várias licenças de seguro e ela opera ativamente em numerosos conselhos industriais e educacionais. Também 
recebeu o título de “Top Employee Benefits Consultants” por Risk & Insurance (R&I).



© WellAway 2020  WellAway.com

Foco no serviço

Ótima resposta, quando tenho dúvidas ou problemas de 
saúde... a Concierge é eficiente, gentil, e sempre fornece as 
respostas de que preciso. É excelente.

Jean P.

Excelente plano de seguro de saúde para 
estudantes! É exatamente o que precisava quando 
me mudei para os EUA há alguns meses para 
este programa de intercâmbio estudantil. Ótima 
cobertura de saúde e serviço.  Agradeço muito, 
WellAway! 

Irma S. 

Serviço personalizado com pessoas reais respondendo às suas 
perguntas e genuinamente preocupadas com a resolução dos 
problemas. Ao contrário da maioria das seguradoras, eles realmente 
fazem um acompanhamento da solicitação. Continue fornecendo 
este serviço personalizado, é o seu maior diferencial, é algo difícil 
de conseguir com outros seguros.   

Paul B. 



Seguro de saúde internacional para 
residentes e visitantes em todo o mundo

Consultas corporativas
Victoria Place
31 Victoria Street
5º andar
Hamilton HM 10
Bermudas

Este material é apenas para fins informativos e está sujeito a alterações. Se você decidir comprar um produto WellAway, 
você receberá um pacote de associado que contém uma descrição completa dos benefícios, condições, limitações e 
exclusões da cobertura. Os produtos e serviços podem não estar disponíveis em todas as jurisdições e estão expressamente 
excluídos quando proibidos pela lei aplicável. O conteúdo deste material é propriedade intelectual e exclusiva da WellAway 
Limited. Nenhuma reprodução, alteração ou cópia é permitida sem o consentimento da WellAway Limited. O nome, a 
marca e os logotipos da WellAway são marcas registradas da WellAway Limited e da WellAway SA, Hamilton, Bermudas.

O idioma oficial que rege este documento é o inglês dos EUA e continuará a ser o idioma dominante sobre cobertura, 
benefícios e definições. Este documento pode ser disponibilizado em outros idiomas, porém, nesse caso, o documento 
traduzido fornecido é apenas para fins informativos e não constitui um documento legal ou sua política oficial

+1 (441) 296-0651 
info@wellaway.com 


