Fi ue

n il .

CONHEÇA SEU PLANO CO-PARTICIPATIVO

Baixe seu
Guia Médico
em formato PDF

Obrigado por nos conﬁar seu bem mais precioso: a sua saúde!
Nós da Unimed nos esforçamos todos os dias para continuar merecendo sempre a
sua conﬁança oferecendo serviços de qualidade diferenciada com atendimento
acolhedor e humanizado.
Como cooperativa, uma das nossas principais bandeiras é reverter os nossos
resultados em benefícios à população e tornar a saúde acessível à comunidade da
qual fazemos parte.
Para tornar isso possível, oferecemos planos adequados a todos os perﬁs e
realidades ﬁnanceiras dos clientes, e uma das formas para tornar o plano de saúde
mais em conta, é através do sistema de co-participação, onde o cliente paga uma
pequena taxa quando utiliza o plano, podendo ser ﬁxa ou percentual referente o
procedimento realizado, variando de acordo com o contrato assinado.
Abaixo procuramos responder algumas dúvidas comuns e dar dicas sobre como
utilizar seu plano de forma eﬁciente e econômica.

Compensa pra mim?
O sistema de co-participação é muito vantajoso para os clientes que utilizam o
plano de forma consciente, pois mesmo com a cobrança de tarifas pela utilização, a
fatura do cliente ainda sai mais barata que a de um plano sem co-participação na
maioria das vezes, proporcionando considerável economia no valor pago ao longo
do ano.
Como usar?
Para utilizar seu plano co-participativo, não é necessário pagar nenhuma taxa
antecipadamente. As cobranças referentes à utilização, serão debitadas nas faturas
posteriores juntamente com a mensalidade, semelhante a um cartão de crédito.
Quando será debitada a utilização?
Sempre que um cliente da Unimed realiza algum procedimento em um prestador ou
hospital credenciado de Paraíso ou de outra cidade, este tem um prazo para enviar a
conta para a operadora e a operadora tem mais um prazo para pedir a revisão da
conta ou efetuar o pagamento, para no mês seguinte debitar as taxas em sua fatura.
Todo este processo pode demorar de um até seis meses, em casos mais atípicos. Por
isso, recomendamos que se programe para estas despesas, já que elas podem se
acumular nas faturas posteriores.

Os valores de co-participação são reajustados?
Sim. Nos planos onde a co-participação é sobre um percentual das suas despesas de
utilização os valores são reajustados automaticamente de acordo com as
atualizações das tabelas de materiais e honorários médicos. Quando os valores de
co-participação são ﬁxos, eles poderão ser reajustados anualmente junto com o
valor da mensalidade do plano contratado.

DICAS PARA TIRAR MELHOR PROVEITO DO SEU PLANO CO-PARTICIPATIVO
Guarde seus exames e evite repeti-los desnecessariamente
Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável.
Quando o seu plano tem co-participação, uma parte do custo é cobrada de você.
Por isso, seus exames são valiosos. Guarde todos e leve para o seu médico na
próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que
você já fez são suﬁcientes.
Conheça a rede e as coberturas do seu plano
Conhecer a rede de atendimento que você contratou através do seu plano de saúde é
muito importante, tanto para facilitar seu acesso em caso de urgências e
emergências, quanto para programar suas consultas e exames.
Seu plano contrata vários médicos e serviços para atendê-lo com qualidade e
facilidade. Porém, como nem todo médico e nem todo hospital atende pelo plano de
saúde, procure o atendimento correto informando-se através do Guia Médico, ou
informativo de rede credenciada, disponíveis no site da Unimed São Sebastião do
Paraíso: unimedssp.coop.br.
Conhecer bem os seus direitos e deveres vai ajudar você a utilizar melhor o seu
plano, sem precisar passar por chateações. Com as coisas bem claras, tudo ﬁca mais
fácil e mais seguro.
Por isso é importante saber a cobertura contratual, os períodos de carência e os
valores de co-participação cobrados no seu plano de saúde. Todas estas
informações constam no contrato do seu plano de saúde.
Caso tenha dúvidas, contate-nos em horário comercial pelo fone: 3539-8400 ou
utilize nosso serviço de autorizações por WhatsApp: (35) 9 8853-9851. Se preferir,
venha até nossa sede administrativa e tire suas dúvidas com um dos nossos
atendentes. À noite, ou nos ﬁnais de semana ligue: 0800 283 8886.
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