MATERIAL EXPLICATIVO DO PLANO COLETIVO EMPRESARIAL - PME.
MODALIDADE: ENFERMARIA COM CO-PARTICIPAÇÃO DE 20%
Abrangência: Estadual - Coberturas de acordo com a LEI 9656/98.

Segmentação: Ambulatorial /Hospitalar com Obstetrícia.
Atendimento de URGÊNCIAS /EMERGÊNCIAS, dentro da rede credenciada da Unimed
através do sistema Nacional de intercâmbio.
Atendimento nos casos de urgência e emergência, o usuário será reembolsado, dentro dos
limites e valores conforme a tabela da Unimed.
Em Itajubá, consultas com 171 profissionais cooperados, exames que serão realizados em
laboratórios e clinicas de sua escolha, credenciados pela UNIMED ITAJUBÁ.
Internações em UTI ( Unidade Terapia Intensiva ) sem limitações de dias.
Procedimentos que não havendo recurso em nossa área de ação, serão encaminhadas para
nossas co- irmãs que possuem maiores recursos .
Carências: (conforme cronograma de cadastro).
30 dias para consultas, exames laboratoriais, radiológicos e fisioterapias.
180 dias para procedimentos Ambulatoriais, exames especiais, internações clinicas , cirúrgicas
e terapias especiais
300 dias para parto normal ou cesárea.
No caso em que o beneficiário afirmar ser portador de doenças ou lesões pré- existente, será
oferecido o agravo ou CPT (cobertura parcial temporária) pelo o período de 24 meses para
cobertura dos procedimentos de alta complexidade expedido pela ANS –
Agência Nacional de Saúde Suplementar, Lei 9656/98 e suas resoluções para contratos com nº
usuários menor que 30 vidas.
Tabela de preços – Plano Enfermaria
Registro do produto ANS: 701.940/99-8
Faixa Etária
02 a 04
vidas
00 – 18
19 – 23
24 – 28
29 – 33
34 – 38
39 – 43
44 – 48
49 – 53
54 – 58
59 anos ou mais

05 a 10
vidas

11 a 20
vidas

21 a 29
vidas

Percentual
00,00%
38,29%
21,40%
14,66%
3,39%
9,00%
15,69%
20,11%
19,87%
65,81%

Serviço de inscrição e cartão magnético R$ 20,00 ( vinte reais ) cobrado junto a primeira
mensalidade por pessoa.
Vigência desses preços Março/2020
Vendas: (35) 3621-2040 Whatsapp 991610043

