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Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) - Planos da

Operadora  ASSIM  Saúde  –  Participamos  que  a  MAPMA

Administradora  de  Benefícios  passou  a  comercializar

novos  planos  da  Operadora  ASSIM  Saúde  em  condições

mais vantajosas para a Família Naval.

Trata-se  da  inclusão  dos  planos  ASSIM MAX QC no

portfólio de produtos da carteira de planos de saúd e

da AMN.

Os  planos  ASSIM  MAX  QC  possuem  a  segmentação  “Ambul atorial  +  Hospitalar  com

obstetrícia”,  nas  versões  COM  e  SEM  coparticipação  e  oferecem  acomodação  coletiva

(Enfermaria),  com abrangência nos seguintes Municíp ios do RJ: Rio de Janeiro, Niterói,

São Gonçalo, Duque de Caxias e Mesquita.

Os preços dos planos ASSIM MAX QC (vide tabela abai xo) são, em média, 34% menores que

os planos CLÁSSICO QC, que são os mais baratos do a tual portfólio da ASSIM.

A  contratação  dos  novos  planos  poderá  ser  feita  jun to  à  MAPMA,  no  Posto  de

Atendimento da AMN no Rio de Janeiro, localizado ao  lado do prédio do SASM.

As  informações  sobre  a  rede  credenciada  poderão  ser  obtidas  no

site www.mapma.com.br/abrigo/assim-saude/ na opção “NOSSA REDE”.

O beneficiário poderá, ainda, utilizar os seguintes  meios para contato com a MAPMA:

-  Telefones:  (21)2102-1312,  para  os  moradores  da  Re gião  Metropolitana  do  Rio  de
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Janeiro e 0800-025-1312, para as demais localidades ; e

- E-mail: faleconosco@mapma.com.br.

As  demandas  à  AMN  (dúvidas,  reclamações,  solicitaçõ es  e  sugestões)  podem  ser

apresentadas  via  canal  “Fale  Conosco”  disponibiliza do  no  site  desta  Associação

(www.abrigo.org.br).

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

veteranos e respectivos pensionistas.

BONO Especial Geral Nº 891/2021.

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

desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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