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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA 

Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) - IRPF 2016 -  Carteira de 
Assistência Médica, Hospitalar e Odontológica do AM N - Informações sobre 
Gastos com Saúde, Ano Base 2015 - O AMN participa a os consignantes de planos 
de saúde e odontológicos que a Qualicorp Administra dora de Benefícios, 
responsável pela comercialização dos planos das Ope radoras Unimed-Rio, 
Golden Cross, Sulamerica e ASSIM, informou que os D emonstrativos de 
Pagamentos de 2015 encontram-se disponíveis para ob tenção, pelos 
beneficiários titulares, no site da Qualicorp, conf orme o “Passo a Passo” a 
seguir discriminado: 
- Acessar o site www.qualicorp.com.br ; 
- Caso o titular não tenha se cadastrado nesse site , deverá clicar em “1° 
acesso” e, na tela seguinte, clicar em “Cadastre-se ”, preenchendo todos os 
campos com os dados pessoais, para criação de um “l ogin” e “senha”, que 
serão utilizados nos acessos posteriores. Efetuado o cadastro, o sistema 
retornará para a página inicial do site; e 
- Já sendo cadastrado, deverá clicar em “LOGIN” na área “Sou Cliente”, 
informando em seguida, seu CPF e senha, para acessa r os serviços 
disponíveis. Dentre os principais estão: o Demonstr ativo de Pagamentos de 
2015 (Imposto de Renda), 2ª via de boletos bancário s e outros. 

Os Demonstrativos serão também enviados pela Qualic orp para os 
beneficiários que tiverem e-mail cadastrado junto à quela empresa, quando 
solicitado através do “Call Center” (telefone 0800- 778-4004). 

Caso o Demonstrativo não seja obtido nas formas ant eriormente 
mencionadas, o beneficiário poderá obtê-lo nos Post os de Atendimento da 
Qualicorp localizados nas instalações do AMN. 

Por oportuno, o AMN participa que: 
a) os gastos com planos de saúde referentes ao ano de 2015 apresentados pela 
Qualicorp compreendem as despesas, por beneficiário , das mensalidades dos 
planos de saúde e odontológico e os valores das cop articipações em 
consultas. Esses valores devem ser declarados utili zando-se o CNPJ da 
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (07.658 .098/0001-18). O referido 
Demonstrativo não contempla os gastos com os opcion ais SOS Unimed, SOS 
Viagem, Unimed Viagem e Transporte Aeromédico em ra zão dos mesmos não serem 
considerados para dedução de Imposto de Renda;  
b) nas situações em que não foi possível segregar o s valores por 
beneficiário dependente, devido à ausência do regis tro do CPF no cadastro da 
Qualicorp, os valores pagos foram adicionados ao mo ntante do beneficiário 
titular. Aqueles que se encontrarem nessa condição deverão contatar a 
Qualicorp para que se promova a atualização dos dad os cadastrais, pelo e-
mail abrigodomarinheiro@qualicorp.com.br, ou pelo t elefone 0800-778-4004; e 
c) tendo em vista que a Qualicorp, por força da leg islação, informa à 
Receita Federal os valores pagos por CPF dos benefi ciários de planos de 
saúde, desde 2013 a Pagadoria de Pessoal da Marinha  (PAPEM) não mais 
apresenta no Comprovante de Rendimentos o total das  consignações de planos 
de saúde particulares.  

Solicita-se ampla divulgação deste BONO, inclusive aos militares e 
servidores civis inativos e respectivos pensionista s 
 
 
BONO Especial Nº 159/2016. 
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br  onde poderão ser 
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha  do Brasil. 


