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Plano de Saúde Nacional UNIMED UNARECEITA:
adesão com redução de carências
até o dia 10/08/2013.
A UNARECEITA – União Nacional dos Analistas-Tributários da Receita
Federal do Brasil, entidade classista nacional e representativa dos AnalistasTributários da Receita Federal do Brasil, fundada em 12/11/1984 e a UNIMED, que
é a maior experiência cooperativista na área da saúde em todo o mundo e também
a maior rede de assistência médica do Brasil, assinaram um aditivo ao contrato do
Plano de Saúde UNIMED UNARECEITA (Plano com abrangência Nacional com
cobertura total e sem coparticipação) prevendo a adesão com redução de carências
que iria até o dia 29 de julho. Considerando a grande adesão de ATRFB de todo o
país a campanha foi prorrogada até o dia 10/08/2013.
É a única apólice coletiva de plano nacional de saúde formada somente por
Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil. Este contrato, regulamentado
pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) foi assinado diretamente com
a UNIMED sem a utilização de intermediários (administradoras de benefícios).
Com cobertura total, ou seja, consultas com hora marcada, exames,
cirurgias, internações e parto. Os planos possuem abrangência nacional com
acomodação em quarto coletivo ou quarto privativo com direito a acompanhante,
incluindo também o seguro de vida. Poderão participar do plano de saúde todos os
Analistas-Tributários associados da UNARECEITA e seus dependentes, assim
definidos: cônjuge ou companheiro (a); filhos solteiros com idade inferior a 30
(trinta) anos; filhos do companheiro, enteados, tutelados, menores sob guarda por
força de decisão judicial, todos equiparados aos filhos solteiros; filhos inválidos de
qualquer idade e netos.
O associado terá 04 (quatro) opções de planos de abrangência nacional,
assim denominados: ALFA, BETA, DELTA e ÔMEGA. Os dependentes terão que
seguir a mesma opção do titular.
Mais informações e Tabela Consolidada
Para Informações e Simulação clique aqui!
Ou envie um e-mail para unimed@unareceita.org.br
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