
 Sobre a fusão da  
Best Doctors e  

Now Health Internacional

Em 27 de abril de 2015, Now Health anunciou 
que seu investidor Primary Group, sujeito a
aprovações pertinentes, concordou em  
adquirir Best Doctors Insurance. A integração 
de Best Doctors Insurance com Now Health 
Internacional criará uma das maiores 
companhias independentes especialistas de 
seguro internacional do mundo. 

A fusão do négocio trará uma inusitada 
presença global com a capacidade de  
alavancar os pontos fortes de cada negócios:

–  Alta qualidade em serviços com   
 atendimento multi-lingual 24/7

–  Uma rede médica própria oferecendo acesso a milhares 
 de instalações médicas de excellente qualidade 
 em todo o mundo

–  A continua prestação do serviço de InterConsulta     
 conhecido mundialmente

–  Tecnologia de ponta

–  Design inovador adaptado para cada mercado

–   Presença em quatro continentes

–  Uma plataforma global combinada que irá 
 apoiar 12 sucursais, +100.000 segurados, 
 +300 funcionários e +5.000 parceiros de 
 distribuição

Guatemala



Para obter mais informações sobre a transação, Now Health Internacional ou Best Doctors Insurance,  
visite www.nowhealth-bestdoctors.com ou entre em contato com: Pia Malem-Christoffersen  
em pmalem@bestdoctors.com ou Alison Massey em alison.massey@now-health.com

Principais Fatores sobre o Primary Group
O Primary Group, com domicílio nas Bermudas, e escritórios adicionais em Londres, Reino Unido foi criado em  
1997 e é um investidor privado especializado em serviços financeiros, saúde e companhias de tecnologia

Sua importante carteira de seguro tem sido focada no varejo e atacado, e com distribuição nos mercados  
emergentes e globais 

Atualmente, e nos últimos anos, foram realizados entre 8 e 12 negócios dentro da sua carteira, puramente 
focado na distribuição de produtos de seguros e gerando mais de US$ 1 bilhão de prêmio anualmente  

Tem um histórico comprovado na criação e desenvolvimento de negócios através de um crescimento significativo, 
permitindo a construção de marcas fortes e independentes

Principais fatores sobre Now Health Internacional 
Now Health International é um seguro de saúde internacional independente e especializado que opera em toda  
a Ásia-Pacífico, Oriente Médio e Europa com escrítorios em Hong Kong, Xangai, Pequim, Singapura, Dubai e Reino  
Unido e em breve abrindo dois mais em Jacarta e Abu Dhabi

Iniciou suas atividades em 2010 com um investimento de US$ 30 milhões através do Primary Group

Tem como alvo expatriados globais, indivíduos com alto poder aquisitivo e pequenas empresas em rápido  
crescimento em território emergente

Tem uma estratégia de distribuição intermediária com mais de mil agentes e corretores em todo o mundo

Seus principais valores de Clientes Primeiro, Pensar Adiante, Valorizar Pessoas e Cumprir Compromisso  
são a base para a excelência em serviço de toda a empresa

Ganhou muitos prêmios, por produto e inovação de E-commerce para melhor fornecedor de seguro de saúde 
internacional do ano

Sua missão é fornecer um seguro de saúde internacional líder no mercado com uma experiência inovadora  
e inigualável ao cliente 

O ‘ Now ‘ em Now Health vem da sua intenção de fornecer um serviço rápido e preciso aos seus clientes através  
de um conjunto de serviços exclusivos

Na pesquisa anual de cliente em 2014, 88% dos entrevistados recomendaria Now Health para os seus  
amigos e familiares


