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BONO ESPECIAL
GERAL

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA
Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Carteira de Assistência Médica e Hospitalar
do AMN – Planos de Saúde da Unimed-Rio – Em conformidade ao estabelecido nos
contratos com a Qualicorp e com a Unimed-Rio, que preveem reajuste anual de preços no
mês de março, o AMN empreendeu negociações com aquelas empresas para o
estabelecimento do percentual de reajuste dos planos de assistência à saúde,
coletivos por adesão, mantidos com a Unimed-Rio e o aprimoramento na prestação de
serviços para a Família Naval, sobretudo na qualidade do atendimento.
Inicialmente, em 08NOV2016, a Unimed-Rio enviou correspondência à Qualicorp propondo
aplicar um reajuste contratual de 15,97%, sendo esse percentual resultante do índice
de sinistralidade (apurado com base no nível de utilização do contrato coletivo) e o
IGP-Saúde (apurado com base na variação dos custos médico-hospitalares).
Embora esse índice considere instruções constantes no contrato, o AMN iniciou
tratativas com o propósito de reduzi-lo, sem comprometer o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato.
Nesse sentido, o AMN apresentou à Qualicorp uma contraproposta de 7,17%, baseada no
IGP-M(FGV) acumulado de janeiro a dezembro de 2016. O referido índice foi repassado
pela Qualicorp à Unimed-Rio, para reavaliação da proposta inicial.
Em 10JAN2017, a Unimed-Rio, com base em novas análises técnicas, propôs a
flexibilização do reajuste para 13,03%. Pelo fato da proposta ainda não atender às
pretensões do AMN, em comum acordo, foi agendada reunião entre as Direções do AMN e
da Unimed-Rio, com a participação de representante da Qualicorp, visando a definição
do índice.
Nessa reunião, realizada em 24JAN, na sede da Unimed-Rio, foi pactuado que o reajuste
será de 9,83%, aplicado linearmente a todos os planos.
Adicionalmente, cumpre destacar que na citada reunião, a Direção da Unimed-Rio
participou estar cumprindo as metas estabelecidas no Termo de Compromisso firmado com
a ANS e o Ministério Público em 24NOV2016, e informou que está previsto o incremento
da rede de prestadores para o corrente ano, como também a manutenção do atendimento
com qualidade. O referido Termo encontra-se disponível no site do AMN.
Os novos valores, consolidados nas Tabelas de Preços a seguir, entrarão em vigor a
partir de 01MAR2017, gerando efeitos financeiros no Bilhete de Pagamento do mês de
março.
PLANOS DE SAÚDE – Unimed-Rio
(Titular e Dependentes)

ano

Unipart
Alfa 2

Unimed

Unimed

Unimed

Unimed

Alfa 2

Unipart
Beta 2

Beta 2

Delta 2

Ômega Plus

(0114)

(0114)

(0114)

(0114)

(0114)

(0114)
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Padrão de
Acomodação
(Internação)

Coletivo

Plano com
Coparticipaçã
o

Sim (*)

Coletivo Individual Individual Individual Individual

Não

Faixa Etária

Sim (*)

Não

Não

Não

MENSALIDADE (preços em R$)

00 a 18 anos

153,62

173,29

192,66

215,54

292,51

356,12

19 a 23 anos

180,37

203,46

226,19

253,06

343,43

418,12

24 a 28 anos

239,89

270,61

300,84

336,57

456,76

556,11

29 a 33 anos

275,83

311,14

345,91

387,00

525,19

639,41

34 a 38 anos

311,66

351,55

390,84

437,28

593,41

722,47

39 a 43 anos

368,33

415,48

461,90

516,77

701,30

853,80

44 a 48 anos

376,31

424,48

471,92

527,99

716,51

872,32

49 a 53 anos

449,42

506,95

563,60

630,57

855,73

1.041,81

54 a 58 anos

627,22

707,51

786,58

880,02

1.194,27

1.453,94

59 anos ou
mais

921,64

1.039,63

1.155,79

1.293,11

1.754,84

2.136,42

(*) Planos sem comercialização para novas adesões.
O valor por consulta, para os planos com coparticipação, permanece em R$ 30,00.
Com relação aos opcionais SOS Unimed, SOS Viagem, Transporte Aeromédico, Unimed
Dental, Unimed Dental 2, Unimed Dental Total e Unimed Viagem, os novos valores serão
os constantes da tabela abaixo:
Opcionais Unimed-Rio
SOS Unimed

R$7,69

Cobertura para atendimento
domiciliar em casos de urgência ou
emergência

SOS Viagem (**)

R$2,20

Cobertura de até 10 mil dólares em
viagens ao exterior por até 60 dias

Unimed Viagem (**)

R$4,39

Cobertura de até 30 mil euros em
viagens ao exterior por até 60 dias

Transporte
Aeromédico

R$4,94

Transporte em aeronaves de um
centro médico hospitalar para outro
com melhores recursos

Unimed Dental

R$ 21,97

Cobertura odontológica

Unimed Dental 2

R$ 32,95

Cobertura odontológica + documento
ortodôntico

R$5,49

Serviço complementar de assistência
odontológica Móvel 24H e
assistência odontológica no
exterior

Unimed Dental Total

(**) Os opcionais SOS Viagem e Unimed Viagem não são mais comercializados.
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Os produtos da tabela a seguir (planos com coparticipação) somente são
comercializados quando os produtos da tabela anterior (equivalentes a esses e sem
coparticipação) estiverem com a comercialização suspensa pela ANS.
PLANOS DE SAÚDE – Unimed-Rio
(Titular e Dependentes)
Plano

Unipart Alfa 2
Dental (0415)

Unipart Beta 2
Dental (0415)

Unipart Delta 2
Dental (0415)

Padrão de Acomodação
(Internação)

Coletivo

Individual

Individual

Plano com
Coparticipação

Sim

Sim

Sim

Faixa Etária

MENSALIDADE (preços em R$)

00 a 18 anos

185,01

227,25

304,22

19 a 23 anos

217,22

266,82

357,19

24 a 28 anos

288,91

354,86

475,07

29 a 33 anos

332,18

408,02

546,23

34 a 38 anos

375,32

461,01

617,19

39 a 43 anos

443,56

544,82

729,39

44 a 48 anos

453,19

556,64

745,22

49 a 53 anos

541,25

664,80

890,01

54 a 58 anos

755,37

927,79

1.242,10

59 anos ou mais

1.109,94

1.363,30

1.825,13

O AMN ressalta a importância de que cada consignante verifique o desconto no seu
Bilhete de Pagamento (BP) pois, em alguns casos, por falta de margem consignável, o
SISPAG não acolhe a alteração do novo valor a ser descontado. Não ocorrendo o
desconto em BP, o consignante receberá uma cobrança por Boleto da Qualicorp, a fim de
possibilitar a regularização do pagamento da mensalidade. Casa haja dúvidas, deverá
entrar em contato com a Qualicorp pelo telefone 0800-778-4004, ou e-mail
abrigodomarinheiro@qualicorp.com.br ou ainda, pessoalmente na estrutura da Qualicorp
disponibilizada nos Postos de Atendimento do AMN localizados no Rio de Janeiro
(instalações do SASM), Brasília, Natal e Salvador.
A Qualicorp, como Estipulante e Administradora do contrato com a Unimed-Rio,
encaminhará correspondência aos atuais Beneficiários Titulares contendo informações
sobre o citado reajuste.
O AMN participa, ainda, que as demandas (dúvidas, reclamações, solicitações e
sugestões) de seus associados podem ser apresentadas via o canal “Fale Conosco”
disponibilizado no site desta Associação (www.abrigo.org.br). Esse canal gera um
protocolo ao demandante e possibilita ao AMN tomar ciência das demandas e empreender
as ações julgadas pertinentes,visando apresentar o retorno ao interessado.
Solicita-se ampla divulgação deste BONO, inclusive aos militares e servidores civis
inativos e respectivos pensionistas.

BONO Especial Geral Nº 085/2017.
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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