MANUAL DO USUÁRIO
(EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO CONFORME RN 279)
Conforme já orientado em comunicado que a Unimed Rondonópolis enviou para vossa empresa,
a Agência Nacional de Saúde (ANS) publicou a RN 279 que trata dos demitidos e aposentados, a
resolução passa para a empresa contratante a obrigatoriedade da apresentação deste benefício
para o seu empregado, inclusive o tempo de contribuição do funcionário no plano de assistência
médica, o fluxo abaixo ilustra todo o processo:
1 – Quem tem direito de usufruir este benefício?
Este benefício só poderá ser usufruído pelos funcionários que forem
demitidos sem justa causa ou funcionários que aposentarem.
Funcionário

Demitido sem Justa
Causa ou
Aposentado?

Sim

Empresa faz o oferecimento
ao funcionário (Explicando
toda a regra)

É preenchido um formulário
próprio (termo da ANS) com
assinatura do funcionário e
carimbo da empresa

2 – Que informações a empresa deverá passar para o funcionário?
Colocar aqui todas as informações xxxxxx.
Não

Fim

3 – Onde encontro este formulário que a empresa deverá preencher?
Este formulário está disponível no sistema de movimentação, onde os
campos que são preenchidos quando gera uma transação de exclusão
xxxxx.
4 – Como deve ser enviado este formulário depois de preenchido para
a Unimed Rondonópolis?
O formulário preenchido e com as devidas assinaturas poderão ser
enviadas juntamente com os documentos de inclusão em malotes, ou
digitalizado e anexado na transação de exclusão (vide ilustração).
5 – Posso alterar este formulário?
Não, este formulário e todos os campos contidos nele não poderão de
hipótese alguma ter alguma alteração pois foram definidos pela ANS.

A Empresa envia este
documento para a Unimed
juntamente com a transação
de Exclusão
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FORMULÁRIO OBRIGATÓRIO (ANS)
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EXCLUSÃO – SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO

O processo de exclusão dentro do sistema de movimentação de beneficiários não teve nenhuma
alteração, somente alguns campos que foram acrescentados para cumprimento da RN 279,
segue abaixo as etapas.
ETAPA 1 – SELECIONAR O BENEFICIÁRIO

ETAPA 2 – CONFIRMAÇÃO DA EXCLUSÃO
Inserir a data de exclusão e confirmar clicando em salvar
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ETAPA 3 – PARTE DA RN 279
Nesta etapa aparece a mensagem abaixo com informações sobre a RN 279 e que a solicitação
deverá ser obrigatoriamente preenchida.

Clicando no ”Sim, Quero Imprimir” abrirá o
formulário para impressão.
O Formulário pode ser enviado de duas
formas para Unimed.
1 – Imprimindo, assinando e carimbando e enviando
junto à listagem de movimentação.
2 - Imprimindo, assinando e carimbando, scanenado e
anexado a transação do beneficiário.

Clicando no “Criar Nova Movimentação”,
esta opção volta à tela de movimentação.

4
| Av. Barão do Rio Branco, 933 Centro - CEP 78.700-180 Rondonópolis MT
| (66) 3439-2800 www.unimedrondonopolis.com.br

