Tabela Resumida - Adesão - PF

Referência: Fevereiro/2018 Taxa de Implantação: O valor da 1ª mensalidade

Individual
Faixa
Etária
Acomodação
Abrangência
0 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58
59 ou +

Coletivo por Adesão Básico - UNNE QC

Coletivo por Adesão Plus - UNNE QP

Enf.
Nac.
R$ 304.79
R$ 350.51
R$ 403.08
R$ 463.55
R$ 533.07
R$ 618.36
R$ 748.21
R$ 972.69
R$ 1313.15
R$ 1825.32

Apto.
Nac.
R$ 425.60
R$ 496.12
R$ 610.73
R$ 675.46
R$ 744.30
R$ 863.39
R$ 1044.70
R$ 1358.12
R$ 1833.52
R$ 2548.66

REDE CREDENCIADA
1 - Todos os Planos
HOSPITAIS
PLANO PILOTO

REGIÃO METROPOLITANA

Brasília

Brasília

•
•
•
•

• Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas
(Ceilândia) - H/PS
• Hospital Santa Marta (Taguatinga Sul) - H/M
• Hospital São Mateus (Cruzeiro) - H/PS

Hospital Alvorada Brasilia (Asa Sul) - H/PS
Hospital Daher (Lago Sul) - H/PS
Hospital JK / Maternidade Brasília (Sudoeste) - H
Instituto Capital Brasil (Lago Sul ) - H

REGIÃO METROPOLITANA
Brasília
• Hospital Anna Nery (Taguatinga) - H

LABORATÓRIOS
CREDENCIADOS

CREDENCIADOS

Brasília

Brasília

• Angiocor
• Diagnóstico Clínica de Imagens Médicas (Taguatinga
Norte)
• Exame Medicina Diagnóstica (Asa Sul)

• Exato Medicina Diagnóstica (Planaltina)
• Laboratório Lapac (Taguatinga Norte)
• Laboratório Santa Paula (Asa Sul)

REDE CREDENCIADA
2 - Plano Coletivo por Adesão Apart
HOSPITAIS
REGIÃO METROPOLITANA

REGIÃO METROPOLITANA

Brasília

Brasília

• Hospital Santa Marta (Taguatinga Sul) - H/M/PS

• Hospital São Francisco (Ceilândia) - H/M/PS

Carência
Carências
(contadas a partir do início da vigência do benefício)

Prazo

Coberturas

24 (vinte e quatro) horas

Urgências e emergências

30 (trinta) dias

Consultas médicas, exames de análises clínicas e exames ambulatoriais de rotina (laboratoriais e raio X
simples).

90 (noventa) dias

Fisioterapia, ultrassonografia, cintilografia, teste ergométrico, ecocardiograma e mamografia.

180 (cento e oitenta) dias

Demais casos.

300 (trezentos) dias

Parto a termo.

Atenção: Além das carências descritas acima, havendo na “Declaração de Saúde” a informação sobre doença(s) ou lesão(ões)
preexistente(s) da(s) qual(is) o Proponente titular e/ou seu(s) dependente(s) saiba(m) ser portador(es), seja por diagnóstico feito ou
conhecido, poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimento de Alta
Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões)
preexistente(s) declarada(s), como por exemplo, obesidade mórbida.

Mais Informações
Plano de saúde Unimed Norte-Nordeste

Contrato de plano de saúde coletivo por adesão Unimed Norte-Nordeste
Administradora de Benefícios/Contratante: Qualicorp Administradora de Benefícios
– Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 com ampla cobertura médica e hospitalar.1
– Central de Serviços Qualicorp

Área de comercialização

Este produto pode ser comercializado nos municípios de: Águas Claras, Brasília, Brazlândia , Candangolândia , Ceilândia, Cruzeiro, Fercal,
Gama, Guará (I e II), Itapoã, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirantes, Paranoá, Park Way, Planaltina, Recanto das
Emas, Riacho Fundo (I e II), Samambaia, Taguatinga, Sobradinho, Vicente Pires, São Sebastião, Varjão, Santa Maria, SIA, SCIA,
Sudoeste/Octogonal.

Bancos para débito automático

• Banco do Brasil - 001 • Bradesco - 237 • Banrisul - 041 • BRB - 070 • Itaú - 341 • Santander - 033

Valores, rede credenciada e informações podem sofrer alterações sem aviso prévio por parte da operadora.

Quem Pode Aderir
Poderão ser considerados benefiiários titulares todos os profisionais liberais e microempresários individuais devidamente associados a
ABRACEM
Associação
Brasileira
de
Consultores
Empresariais.

Documentos Necessários
Titular
- Cópia do holerite atualizado com a indicação do desconto mensal devido à SASPB ou
- Cópia do holerite e cópia da Ficha de Filiação do proponente ao SASPB devidamente preenchida e assinada
Cônjuge:
- Cópia do RG, CPF
- Certidão de casamento
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
Companheiro(a):
- Cópia do RG, CPF
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
- Declaração de união estável de próprio punho, contendo o número do RG e do CPF, endereço, tempo de convívio, firma reconhecida do
titular e do(a) companheiro(a), e número do RG e assinatura de 02 testemunhas.
Filhos solteiros até 21 anos 11 meses e 29 dias ou universitário até 23 anos 11 meses e 29 dias:
- Cópia da certidão de nascimento
- RG, CPF
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
Se houver menores:
- Cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para nascidos a partir de 01/2010)
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
Enteados solteiros até 21 anos 11 meses e 29 dias ou universitário até 23 anos 11 meses e 29 dias:
Titular casado
- Cópia da certidão de casamento, certidão de nascimento, RG
- CNS (Cartão Nacional de Saúde) do enteado
- CPF (se maior de idade) e declaração de dependência econômica do enteado autenticada em cartório contendo RG e assinatura de 02
testemunhas.
Titular com companheiro(a)

- Declaração de União estável de próprio punho, contendo o número do RG e CPF, endereço tempo de convívio e firma reconhecida do
titular e do companheiro(a) e assinatura de 02 testemunhas,constando a dependência ecônomica do enteado,
- Cópia da certidão de nascimento, RG
- CNS-Cartão Nacional de Saúde do enteado.
Filhos adotivos solteiros até 21 anos 11 meses e 29 dias ou universitário até 23 anos 11 meses e 29 dias:
- Cópia da sentença de adoção, certidão de nascimento
- RG, CPF
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular:
- Cópia da Tutela ou do Termo de Guarda, e cópia da certidão de nascimento, RG
- CNS (Cartão Nacional de Saúde) do tutelado.
- Cessado os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de permanência do dependente no benefício, desde que ele seja
solteiro, podendo ser solicitado documentação complementar.
Filhos inválidos de qualquer idade:
- Cópia da certidão de nascimento, RG
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
- Certidão de Invalidez emitida pelo INSS.
ATENÇÃO: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as
informações prestadas na proposta de adesão.

ATENÇÃO! Aos valores apresentados não estão sendo somadas as taxas. As informações referentes a Preços, Redes, Carências, Documentações,
Reembolsos e outros deverão ser verificadas e conferidas junto a respectiva operadora/seguradora no ATO da CONTRATAÇÃO. Esta Tabela/Ferramenta
tem como objetivo facilitar o trabalho de pesquisa, porém não nos responsabilizamos por possíveis alterações que sejam feitas por parte das
operadoras/seguradoras. Para maiores informações sobre a rede credenciada, consulte o Orientador Médico ou o site oficial da operadora para verificar as
especialidades cobertas por cada prestador. Quaisquer outras dúvidas, como regras de comercialização ou outras dúvidas sobre o produto/plano, consulte a
operadora/seguradora.

