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TTc Abril de 2016 Notícias de Renovação
Como você pode recordar , no ano passado nós implementamos uma serie de mudanças em como TTc
esta realizando seu trabalho. Isso inclui em reduzir nossos rendimentos a um nível sem fins lucrativos e
sem contar com que estamos administrando a parte do processo do pedido de reembolso de nossos
membros algo que foi histórico realizado pela Aetna. Esses ajustes nos permitiram aumentar a
porcentagem do seu prêmio que ia para o fundo de cobertura e consequentemente fazendo com que
nos pudéssemos manter os prêmios baixos. Naquela época eu mencione que Deus estava em todas
essas mudanças, e especificamente a questão da redução dos nossos rendimentos o qual era algo que
Ele queria honrar.
Este ano Deus tem tomado conta dos pedidos de cobertura. Ainda que eu estou ciente de vários
pedidos de cobertura, tanto de valor alto como de valores baixos, que chegam de todas as partes do
mundo, nossa posição referente a questão aos pedidos de reembolso tem melhorado. Por causa das
melhorias no desempenho dos pedido de reembolso, isso nos permitiu uma serie de melhorias para o
nossos programas, e ao mesmo tempo que houvesse um pequeno aumento variando entre 0 e 5% em
nossas apólices.
A única exceção para ao aumento é a nossa apólice Omega nível 1, o qual nos tivemos que adicionar
um melhoramento bem significante no beneficio de maternidade de US$10.000,00 para US$25.000,00.
Portanto, o nosso programa Omega nível 1 terá um aumento maior de 10%.
Nossos prêmios estão listados e disponível em nosso website.
Outras Implementações:
Algumas da melhorias que você verá em nossas apólices são:
1. Para membro do programa Omega o beneficio Wellness não afetara mais o NCB ("Bônus Sem
Solicitação").
2. A apólice Omega foi enriquecida com o novo beneficio de cirurgia para paciente externo o qual
provê total reembolso.
3. Para membros do programa Alpha e Omega, as complicações na gravidez teve seu beneficio
aumentado de US$15.000,00 para o total reembolso até o limite da apólice.
4. Membro que renovarão seu seguro a partir de 01 de Maio de 2016 ganharão acesso ao serviço
de chamado red24, uma empresa de resposta a crises, o qual fornece assistência aos nossos
membros quando situações de perigo surgem. Por exemplo, eles forneceram assistência e
direcionando para casas seguras para alguns membros que estavam na Tunísia quando homens
armados atacaram a praia em 2015. Em breve eu enviarei mais detalhes sobre o serviço deles.
5. O Brasil foi retirado da lista de países listados na opção Alpha restrito, o que significa que agora
esta apólice fornecerá os benefícios em sua totalidade dentro do Brasil.
Essa com certeza será uma opção mais barata para membros que são brasileiros ou de pessoas
que estão trabalhando no Brasil.
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Novas opções disponíveis a partir de 01 de Maio de 2016.
1. A opção de Cobertura para a Opção de Gravidez tem o limite de US$25.000,00.
2. Vision Care para os programas Alpha e Omega.

Um dos fatos que a Aetna ressaltou para mim esse ano foi que tivemos 7 casos de evacuação de
emergência com membros que tiveram acidentes de moto. Em todos os casos nós somos agradecidos
em saber que os membros estão se recuperando. Contudo em 5 desses casos a Aetna descobriu o fato
de que as lesões sofridas na cabeça pelos membros foram consistentes com alguém que não estava
usando um capacete. Eu estou ciente que em muitos países não é obrigatório o uso de capacete,
contudo note que sua apólice de seguro exige o uso, porque se você quebra os termos da sua apólice
de seguro a seguradora tem a opção de negar parte ou até mesmo negar todo os benefícios de
cobertura para esse tipo de caso. E da mesma maneira, eu tenho visto que muitos membros que estão
viajando de carros sem o uso do cinto de segurança para eles e até mesmo para seus filhos. Além das
questões da apólice, esse tipo de atitude é bem perigosa. Cinto de segurança salvam vidas e a
diferença entre estar usando ou não cinto de segurança, ainda que a uma velocidade relativamente
baixa num acidente, essa diferença pode ser vida ou morte.
Falando de outro assunto, nós tivemos um incrível retorno referente ao nosso email de Natal, pessoas
nos agradecendo por mostrar como são e quem são a nossa equipe de trabalho. Nas próximas
semanas, nós publicaremos reportagens sobre nossa equipe na nossa facebook page. Nós
sinceramente esperamos que você se alegre com a possibilidade de ir nos conhecer um pouco mais.

Bendições,
TTc ... servindo ao seu lado
Por favor curta a nossa facebook page "ttcinsurance" para manter-se atualizados com as últimas
notícias e informações.
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