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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 em contratos com a Qualicorp e Unimed-Rio, que preveem reajuste
anual de preços no mês de março, o AMN empreendeu negociações com aquelas
empresas para estabelecimento dos percentuais de reajuste dos planos de
assistência à saúde, coletivos por adesão, mantidos com a Unimed-Rio,
buscando garantir a continuidade da prestação de serviços de qualidade para
a Família Naval, a preços justos.
Os percentuais de reajuste total acordados, a seguir discriminados,
observam o que está pactuado no contrato em vigor (reajuste financeiro com
base no IGP-Saúde, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, e reajuste técnico
necessário para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o qual traduz
a sinistralidade dos planos), e mantêm os preços dos planos abaixo dos
similares praticados no mercado de saúde suplementar:
I - planos Unipart Alfa 2, Alfa 2, Unipart Beta 2, Beta 2 e Delta 2:
reajuste de 12,2%; e
II – plano Ômega Plus: reajuste de 18%. O reajuste diferenciado para este
plano deve-se ao aumento significativo de sua sinistralidade (relação
despesa/receita), decorrente da grande utilização de rede hospitalar de alto
custo ante um reduzido número de beneficiários em relação aos demais planos,
o que afeta o equilíbrio geral do contrato.
Foram mantidos, sem reajuste, os valores dos planos opcionais SOS
Unimed, SOS Viagem, Transporte Aeromédico, Unimed Dental, Unimed Dental 2,
Unimed Dental Total e Unimed Viagem. Da mesma forma, será mantido o valor da
coparticipação para os planos Unipart Alfa 2 e Unipart Beta 2.
Os novos valores, consolidados nas Tabelas de Preços dispostas a seguir,
entrarão em vigor a partir de 01MAR2015, gerando efeitos financeiros no
Bilhete de Pagamento do mês de MAR2015.
É muito importante que cada consignante verifique o desconto no seu
Bilhete de Pagamento, pois em alguns casos, por falta de margem consignável,
o SISPAG não acolhe a alteração do novo valor a ser descontado. Nestes casos
o consignante deverá procurar o Posto de Atendimento da empresa QUALICORP,
Administradora de Benefícios dos Planos da Unimed-Rio, nas instalações do
Departamento de Serviços Sociais do Abrigo do Marinheiro (proximidades do
SASM), ou os Postos de Atendimento fora da Sede, ou ainda, entrar em contato
com a Central de Atendimento Qualicorp por meio do telefone 0800-778-4004,
para regularizar o pagamento do plano contratado.
PLANOS DE SAÚDE – Unimed-Rio
(Titular e Dependentes)
Unipart Unimed
Unipart
Alfa 2
Alfa 2
Beta 2
Padrão
de
Acomodação
Coletivo Coletivo Individual
(Internação)
Plano
com
Sim (*) Não
Sim (*)
Coparticipação
Faixa Etária
MENSALIDADES (preços em R$)
00 a 18 anos
118,03
133,15
148,03
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Unimed
Beta 2

Unimed
Delta 2

Unimed
Ômega Plus

Individual Individual Individual
Não

Não

Não

165,61

224,75

273,63

(Continuação do BONO Especial Nº 027/2015 da DASM..........................)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
19 a 23 anos
138,59
156,33
173,80
194,44
263,87
321,27
24 a 28 anos
184,32
207,92
231,15
258,61
350,95
427,29
29 a 33 anos
211,93
239,06
265,78
297,35
403,53
491,29
34 a 38 anos
239,47
270,12
300,30
335,98
455,95
555,11
39 a 43 anos
283,00
319,23
354,90
397,06
538,84
656,02
44 a 48 anos
289,14
326,15
362,60
405,68
550,53
670,25
49 a 53 anos
345,32
389,52
433,05
484,50
657,50
800,48
54 a 58 anos
481,92
543,62
604,37
676,17
917,62
1.117,14
59
anos
ou
708,14
798,80
888,05
993,56
1.348,34
1.641,53
mais
(*) O valor por consulta, para os planos com coparticipação, permanece em R$
30,00. Ressalta-se que esses planos continuarão sem comercialização para
novas adesões.
Opcionais Unimed-Rio (preços em R$)
Cobertura para atendimento domiciliar em
SOS Unimed 7,00
casos de urgência ou emergência
Cobertura de até 10 mil dólares em
SOS Viagem 2,00
viagens ao exterior por até 60 dias
Unimed
Cobertura de até 30 mil euros em viagens
4,00
Viagem
ao exterior por até 60 dias
Transporte em aeronaves de um centro
Transporte
4,50
médico hospitalar para outro com melhores
Aeromédico
recursos
Unimed
20,00 Cobertura odontológica
Dental
Unimed
Cobertura
odontológica
+
documento
30,00
Dental 2
ortodôntico
Unimed
Serviço
complementar
de
assistência
Dental
5,00
odontológica Móvel 24H e assistência
Total
odontológica no exterior
Relembra-se que os cartões de identificação da Unimed-Rio, distribuídos
pela Qualicorp no ano passado, têm validade até o dia 28FEV2018, não sendo
necessária a substituição este ano.
Nos próximos dias a Qualicorp, como Estipulante 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, elogios, reclamações,
solicitações e sugestões) de seus associados podem ser apresentadas via o
canal
“Fale
Conosco”
disponibilizado
no
sítio
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 e a resposta
ao interessado. Assim, tais providências são fundamentais para o constante
monitoramento do estabelecido em contrato.
Solicita-se ampla divulgação deste BONO, inclusive aos militares e
servidores civis inativos e respectivos pensionistas.
BONO Especial Nº 027/2015.
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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