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Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Planos de S aúde da Operadora BRADESCO SAÚDE  –

Com o propósito de disponibilizar novas opções de p lanos de saúde para a Família Naval,

foi celebrado em 14 de maio um Contrato com a POSIT IVA Administradora de Benefícios Ltda,

para o oferecimento de planos da BRADESCO SAÚDE aos  Associados do AMN.

Dessa  forma,  os  Associados  do  AMN  têm  à  disposição  seis  opções  de  operadoras  de

planos de saúde: Assim, Bradesco, Golden Cross, Pre vent Senior, SulAmérica e Unimed-Rio.

A  BRADESCO  SAÚDE  está  há  mais  de  35  anos  no  mercado  de  Saúde  Suplementar,

disponibilizando uma ampla rede de consultórios, cl ínicas, laboratórios e hospitais, além

de  possibilitar  o  reembolso  das  despesas  médicas  e  hospitalares  realizadas  por

prestadores de sua livre escolha.

Serão oferecidos quatro diferentes planos, todos do  tipo COLETIVO POR ADESÃO, sendo

três com abrangência nacional: “Efetivo IV” -  acomo dação Enfermaria; “Nacional Flex” e

“Top Nacional” - acomodação Quarto Particular. Além  de um plano com abrangência Regional

(Grupo de Municípios do RJ e SP): “Saúde 1+” - acom odação Quarto Particular.

A  rede  de  prestadores  credenciados  para  esses  plano s  poderá  ser  consultada

diretamente  no  endereço  da  operadora  na  internet  ww w.bradescoseguros.com.br/clientes

/produtos/plano-saude/consulta-de-rede-referenciada .

Destaca-se  que  o  beneficiário  contará  com  a  funcion alidade  “Meu  Doutor”  na  área

exclusiva  do  cliente  no  sítio  da  operadora  na  inter net,  para  solicitar  a  marcação  de

consultas;  APP  da  BRADESCO  SAÚDE  no  celular,  permit indo  conversar  com  o  médico  por

chamada de vídeo sem sair de casa e também com a re de de clínicas NOVAMED, projetada para

cuidar  da  saúde  com  padrão  diferenciado,  que  integr a  a  Rede  referenciada  médico-

hospitalar da Bradesco Saúde.

Poderão  ser  incluídos  como  dependentes  do  titular  a s  pessoas  com  os  seguintes

parentescos: cônjuge ou companheiro(a), filhos solt eiros - naturais, adotivos ou enteados
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com até 29 (vinte e nove) anos de idade e filhos in válidos, assim considerados aqueles

elegíveis para efeito da Declaração de Imposto de R enda.

A contratação é simples, sem complicação e 100% dig ital. É possível realizar toda a

jornada de simulação e compra de forma online, com acesso pelo site do AMN ou diretamente

em app.positiva.com.br/abrigo. A POSITIVA também di spõe de equipe de especialistas, para

ajudar em qualquer etapa dessa jornada, com suporte  por telefone, e-mail ou whatsapp.

Os interessados em contratar  os planos da BRADESCO SAÚDE poderão obter  informações

junto à POSITIVA Administradora de Benefícios pelos  seguintes canais:

-  Telefones:  RJ-(21)4063-9595,  SP-(11)4118-1040,  BA –(71)4062-8977,  DF–(61)4042-5990  e

demais estados– 0800-024-4288

- WhatsApp: (11)4118-1040

- e-mail: abrigodomarinheiro@positiva.com.br

- no Posto de Atendimento da AMN, localizado no pré dio do SASM, no Complexo do Comando do

1ºDN.

Os valores atuais das mensalidades dos planos sem c oparticipação, por faixa etária,

estão detalhados na Tabela de Preços abaixo, com va lidade até Abril/2022:

Haverá também a opção de planos com coparticipação de 20% ou de 30% em consultas,

exames, eventos e terapias, com preços inferiores e m 11,8% e 15,5%, respectivamente, aos

da tabela de planos sem coparticipação.

Solicita-se ampla divulgação deste BONO, inclusive aos militares e servidores civis

veteranos e respectivos pensionistas.

BONO Especial Geral Nº 589/2021.

Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão se r conhecidas as atividades

desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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