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Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Carteira de
Assistência Médica e Hospitalar do AMN - Planos da
Operadora ASSIM Saúde – Com o propósito de proporcionar aos
seus associados alternativas de planos de saúde a preços
mais acessíveis, o AMN participa que a Administradora de
Benefícios MAPMA está oferecendo à Família Naval o PLANO
AMBULATORIAL da Operadora ASSIM SAÚDE.
Esse plano possui atendimento/cobertura em diversos
municípios do Estado do Rio de Janeiro, com características
próprias, cabendo destacar as seguintes:
- consultas médicas realizadas em ambulatório ou
consultório, em todas as especialidades médicas;
- consultas e exames para pré-natal;
- exames complementares – laboratoriais, tomografia computadorizada, ultrassonografia, e
ressonância magnética;
- procedimentos ambulatoriais (inclusive cirurgias de pequeno porte), mesmo quando realizados
em ambulatórios de hospital, desde que não caracterizem internação;
- fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia (médicos/psicólogos), nutricionista;
- atendimento exclusivamente na rede ambulatorial própria da ASSIM SAÚDE, composta por 45
hospitais, centros médicos, clínicas, laboratórios e clínicas de diagnóstico por imagem;
- plano sem carência, podendo cumprir Cobertura Parcial Temporária (CPT) no caso de doenças
pré-existentes; e
- atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, que demandem atenção continuada,
pelo período de até 12(doze) horas. Caracterizada a necessidade de internação hospitalar, terá
direito à remoção em ambulância intra-hospitalar da rede credenciada para hospital público, ou da
Marinha do Brasil.
TABELA DE PREÇOS DO PLANO AMBULATORIAL ASSIM
Faixa Etária

Mensalidade(R$)

Faixa Etária

Mensalidade(R$)

Até 18 anos

99,91

39 a 43 anos

173,42

19 a 23 anos

135,70

44 a 48 anos

245,73

24 a 28 anos

149,27

49 a 53 anos

331,75

29 a 33 anos

162,73

54 a 58 anos

398,11

34 a 38 anos

165,15

A partir de
59 anos

599,47

As adesões podem ser feitas no Posto de Atendimento do AMN no Rio de Janeiro, localizado no
prédio do SASM, no Complexo do Comando do 1ºDN, ou utilizar os seguintes meios para contato com a
MAPMA:
- telefones: (21)2216-4800 e (21)2102-1312, para os moradores da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro e 0800-025-1312, para as demais localidades; e
- e-mail: saude@mapma.com.br

Solicita-se ampla divulgação deste BONO, inclusive aos militares e servidores civis veteranos
e respectivos pensionistas.

BONO Especial Nº 637/2019.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.

