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Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Planos de S aúde

da  Operadora  AMIL  –  Com  o  propósito  de  disponibilizar

novas opções de planos de saúde para a Família Nava l, foi

assinado em 23 de novembro de 2021 um contrato com a MAPMA

Administradora de Benefícios Ltda e com a AMIL Assi stência

Médica  Internacional  Ltda,  para  o oferecimento de p lanos

da AMIL aos Associados do AMN, a partir de JAN/2022 .

Dessa  forma,  os  Associados  do  AMN  passarão  a  ter  à

disposição seis opções de operadoras de planos de s aúde:

Amil,  Assim,  Bradesco,  Prevent  Senior,  SulAmérica  e

Unimed-Rio.

A  AMIL  está  há  mais  de  40  anos  no  mercado  de  Saúde

Suplementar,  disponibilizando  uma  ampla  rede  de

consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais, a lém de

unidades  ambulatoriais  próprias  que  incluem  centros

médicos, clínicas do AMIL Espaço Saúde e unidades h ospitalares, possibilitando o reembolso das

despesas médicas e hospitalares realizadas por pres tadores da livre escolha do beneficiário.

Serão  oferecidas  duas  linhas  de  produtos,  todos  do  tipo  COLETIVO  POR  ADESÃO,  com

abrangência  regional  e nacional,  podendo ser  contra tados  nas praças  do  Rio de Janeiro,  São

Paulo e Distrito Federal: Amil Fácil – 3 níveis de planos médicos regionais (S60 QC, S80 QC e

S80 QP) e Amil – planos médicos com abrangência nac ional e reembolso (S380 QC, S380 QP, S450

QC, S450 QP, S750 R1 e S750 R2).

A MAPMA Administradora de Benefícios disponibilizou  uma página (hotsite) exclusiva para a

Família  Naval,  contemplando  informações  sobre  as  no vas  opções  de  planos,  abrangência  de

atendimento,  rede  credenciada  Amil,  coparticipação,  reembolso,  documentação  necessária  para

contratação,  manual  de  orientação,  guia  de  leitura  do  plano  Amil,  tabela  de  valores,

instruções  de  como  contratar  o  plano  via  portabilid ade,  redução  de  carências  entre  outras

informações. Saiba mais acessando https://mapma.com.br/amn-amil/ ou o link disponível  no site

do AMN.

Poderão  aderir  aos  planos  militares  e  servidores  ci vis  da  MB,  da  ativa,  veteranos,

aposentados  e  pensionistas,  que  sejam associados  ao  AMN,  e  como dependentes  do  titular  as

pessoas  com  os  seguintes  parentescos:  cônjuge  ou  co mpanheiro(a),  filhos(as)  solteiros(as),

naturais ou adotivos,  com guarda provisória  ou defi nitiva,  enteados(as)  e tutelados(as)  com

até  39  (trinta  e  nove)  anos  de  idade  e  filhos(as)  i nválidos(as),  de  qualquer  idade,

declarados(as) dependentes do beneficiário perante a Receita Federal no Imposto de Renda.

Os  interessados  em  contratar  os  planos  da  AMIL  pode rão  fazê-lo  junto  à  MAPMA,  quer

presencialmente, no Posto de Atendimento da AMN, lo calizado no prédio do SASM, no Complexo do

Comando do 1ºDN, quer por algum dos canais abaixo:

- Telefones: (21)2102-1338/2102-1312/2216-4800 (RJ Capital e Região Metropolitana) e
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BONO Especial Nº 018/2022.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão se r conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marin ha

0800-025-1312 (Demais localidades)

- WhatsApp: (21)99914-5024 ou (21)97284-4441

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

Os  valores  atuais  das  mensalidades  dos  planos  com  c oparticipação,  na  praça  do  Rio  de

Janeiro,  por  faixa  etária,  estão  detalhados  na  Tabe la  de  Preços  abaixo,  com  validade  até

junho/2022:

*  Grupo de Municípios S60:  Duque de Caxias,  Niterói ,  Nova Iguaçu,  Rio de Janeiro  e São

Gonçalo

**  Grupo  de  Municípios  S80:  Belford  Roxo,  Duque  de  Caxias,  Magé,  Mesquita,  Nilópolis,

Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, Sã o Gonçalo e São João de Meriti

*** Condições de coparticipação e reembolso, valore s dos planos sem coparticipação para o

RJ e tabelas com todos os valores para as demais lo calidades (São Paulo e Distrito Federal),

poderão ser acessadas no hotsite da MAPMA: https://mapma.com.br/amn-amil/

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

veteranos e respectivos pensionistas.
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do Brasil.
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