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PERFIL  ASSISTENCIAL

1. Quem pode se beneficiar:

Ÿ Colaboradores;
Ÿ Filhos e/ou enteados ;
Ÿ Cônjuge.

2. Atendimento:

Ÿ Agendamento de consultas diretamente com os médicos cadastrados no guia.

Ÿ Casos de emergência e urgência serão atendidos em qualquer hospital conveniado Unimed;

Ÿ Para o agendamento de exames, as solicitações serão feitas presencialmente nas unidades Unimed 
ou via aplicativo para smartphone (Android ou IOS).

3. Acomodações em caso de internação:

Ÿ Enfermaria.

4. Abrangência:

Ÿ Município de Anápolis;
Ÿ Em caso de urgência e emergência o atendimento poderá ser solicitado em todo território nacional na 
rede credenciada, exceto hospitais de tabela própria.

5. Benefícios extras:

Ÿ Convênios com farmácias (descontos em medicamentos), academias, postos de combustível e 
clínicas de vacinação;
Ÿ Seguro de vida (para titular) -  R$ 3.000,00 / Faixa etária de cobertura 14 a 65 anos;
Ÿ Seguro funeral - (para titular) - R$ 1.500,00 / Faixa etária de cobertura 14 a 65 anos;
Ÿ Assistência odontológica opcional (Uniodonto).

PERFIL CONTRATUAL

1. Plano com co-participação na seguinte forma:

Ÿ Consultas médicas: 
O usuário paga 25% do valor da consulta (correspondente a R$ 26,25);

Ÿ Exames / Procedimentos: 
O usuário paga 10% do valor dos exames/procedimentos simples e especiais, com teto máximo de
R$ 70,00 por exame/procedimento.

Ÿ Internação: 
Enfermaria - O usuário paga uma franquia de R$50,00 por evento de internação.

2. Carências:

Ÿ 24 horas para casos de Emergência / Urgência;
Ÿ 30 dias para consultas e exames simples; 
Ÿ 180 dias para internações clínicas, cirúrgicas e exames especiais; 
Ÿ 300 dias para trabalho de parto;
Ÿ 24 meses para tratamento de doenças e lesões pré-existentes.

3. Valores:
 Taxa de adesão - R$ 24,00 por usuário inscrito;
 Mensalidade - R$ 150,72 por pessoa;
 Obs.: (50% da mensalidade (R$ 75,36) do titular é subsidiada pela APAE Anápolis).







EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE O DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA APAE DE ANÁPOLIS


