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Vantagens de ser beneficiário Unimed
•

Rede Credenciada ampla e qualificada:

Maior rede de Assistência médica do Brasil, através de suas 353 cooperativas.

•

Fundo de Extensão Assistencial (FEA):

Trata-se de um benefício extensivo aos dependentes em caso de óbito do
titular, onde terão direito de até 3 anos de isenção das mensalidades.

•

Remoção Terrestre e Aérea:

Serviço adicional de remoção médica terrestre e aérea de emergência
disponível 24 horas por dia.

•

Aplicativo:

Um aplicativo onde o beneficiário tem acesso à diversos serviços, como:
cartão virtual, autorização de exames, despesas médicas, resultados de
exames, guia médico, 2ª via de boleto, demonstrativo de IR, etc.

•

Central de Marcação de Consultas:

Serviço de atendimento exclusivo para marcação de consultas e exames,
através do número: 0800 645 0550.

Vantagens de ser beneficiário Unimed
•

Autorização facilitada:

Basta encaminhar a foto do cartão Unimed e do pedido médico para o nosso
WhatsApp (47) 99234 2554, não se esqueça de informar a cidade e o
prestador onde deseja realizar o atendimento.

•

Programas de Atenção à Saúde:

Descobrir e entender o perfil de saúde dos beneficiários, categorizando-os de
acordo com níveis de riscos e ingressando-os diretamente
em alguns dos programas focados no monitoramento.

Proposta de Contratação Unimed

TABELA DE PREÇOS – UNIMED SANTA CATARINA

Data base para reajuste contratual – A data base para o reajuste contratual será
a data de assinatura do contrato celebrado entre operadora e a administradora
de benefícios, que neste caso se deu em AGOSTO independente da data de
inclusão do Associado Titular e seus dependentes.

Canal de Vendas: 47 9196-2125
E-mail: vendas@unimedsc.coop.br

Proposta de Contratação Unimed
ENTENDA O PLANO DE SAÚDE
Modalidade do plano
Plano em pré pagamento (com mensalidade), de acordo com a faixa etária e
possui coparticipação para consultas e exames.
Cobertura
Cobertura de acordo com o rol de procedimentos disponibilizado pela Agência
Nacional de Saúde, vigente a época do evento.

Abrangência
Oeste: Plano valido para um grupo de municípios da região oeste. No
atendimento verifique se sua cidade consta nesse produto.
Estadual: Abrangência estendida à rede Unimed cadastrada no estado. Plano
Uniflex Estadual 50%.
Nacional: Abrangência a nível nacional. Plano Uniflex Nacional 50%.

Obs. Lembrando que os planos oeste e estadual, possui cobertura para
atendimento de urgência e emergência.

Proposta de Contratação Unimed
ENTENDA O PLANO DE SAÚDE
Coparticipação
Participação financeira no custo das consultas e exames conforme tabela
Unimed, com um limite máximo de R$ 205,01, por procedimento. Para
internações e cirurgias não há coparticipação.
Carência
Carência é o período entre a efetivação da adesão e o momento em que
você pode realizar determinado procedimento coberto pelo plano. Abaixo
a tabela com os procedimentos (coberturas) e os prazos de carências.

Cobertura Parcial Temporária (CPT)
Caso algum beneficiário entre no plano com alguma doença ou lesão préexistente o mesmo ficará suspenso pelo prazo de 24 meses da cobertura
de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta
complexidade, relacionados ás doenças ou lesões pré-existentes

Proposta de Contratação Unimed
DOCUMENTOS PARA ADESÃO
TITULAR
a) RG e CPF
b) Vínculo associativo
c) Comprovante de residência – atualizado
d) CNS (Cartão Nacional de Saúde)
CÔNJUGE/COMPANHEIRO
a) RG e CPF
b) Certidão de casamento
c) CNS (Cartão Nacional de Saúde)
d) Declaração de União Estável, feita em cartório ou Escritura Pública
Declaratória de União Estável.
FILHO/ENTEADO ATÉ 24 ANOS INCOMPLETOS
a) RG e CPF
b) CNS (Cartão Nacional de Saúde)
c) Certidão de nascimento (quando não possuir RG)
d) Cartão de Vacina (menores de 02 anos)
e) Certidão de casamento, ou união estável do casal titular (caso for
enteado)
FILHO INVÁLIDO/CURATELADO
a) RG e CPF
b) CNS (Cartão Nacional de Saúde)
c) Certidão de nascimento (quando não possuir RG)
d) Cartão de Vacina (menores de 02 anos)
e) Certidão de invalidez emitida pelo INSS (no caso de filhos inválidos)
f) Documento de decisão Judicial que comprove a curatela.(no caso de
curatelado)

