ESPELHO DE CONTRATOS PLANOS REGULAMENTADOS - UNIPLAN
EMPRESA: FUNDACAO INSC PESQ APERFEICOAMENTO INDUSTRIAL 015156100
AS PRINCIPAIS COBERTURAS DO PLANO
•

Consultas em consultórios com hora marcada
Nas especialidades constantes no guia médico em toda rede de prestadores credenciada
ao sistema UNIMED através da opção de livre escolha.

•

Internações clínicas e cirúrgicas
sem limitação no número de diárias

•

Internações em UTI
sem limitação no número de diárias

•

Atendimento de internações psiquiátricas
30 dias /ano/ usuário em psicoterapia de crise (grave); 15 dias/ano alcoolismo/drogadição

•

Sessões de psicoterapia
12 sessões por usuário / ano

•

Órteses e próteses ligados ao ato cirúrgico
Possui cobertura sempre que necessário para procedimentos em cirurgia

•

Quimioterapia e radioterapia
Possui cobertura sem limitação no número de sessões

•

Hemodiálise e diálise peritonial – CAPD
Possui cobertura em regime de internação/ambulatorial sempre a pedido do médico
cooperado

•

Transplantes de rim e córnea
Possui cobertura, com indicação médica e seguindo-se as normas da legislação vigente

•

Cirurgia cardíaca
Cobertura para os procedimentos cardíacos, com cateterismo, e cirurgias pertinentes,
com exceção de transplante de coração.

•

Fisioterapia
Sempre a pedido médico, sem limitação no número de sessões

•

Acupuntura
Sempre a pedido médico, com relatório, submetido a apreciação da auditoria médica.

•

Além dos procedimentos de alto custo, tais como :
Ultra-sonografias, Tomografias, Densitometria Óssea, Litotripsia, Ressonância Magnética,
M.A.P.A. (Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial), Mapeamento Cerebral,
Hibridização Molecular, PH – Metria, Capsulotomia ( Yag ou Cirúrgica ) entre outros
mais.

•

Remoção Inter-Hospitalar (aérea e terrestre)
Mediante prescrição médica

•

Atendimento por profissionais de saúde mediante prescrição médica
- Consulta/sessão de nutrição – 6 sessões por ano
- Consulta/sessão de terapia ocupacional – 6 sessões por ano
- Sessão de psicoterapia – 12 por ano
- Consulta/sessão de fonoaudiologia – 6 por ano
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Procedimentos para anticoncepção mediante prescrição médica e submetido a
apreciação da auditoria médica da Unimed São Carlos.
- Inserção de DIU (inclusive o dispositivo), seguindo-se as normas da legislação vigente
- Vasectomia - seguindo-se as normas da legislação vigente
- Ligadura tubária - seguindo-se as normas da legislação vigente

Benefícios
•

Convênio farmácia: com preços de fábrica exclusivamente para usuários Unimed mediante
prescrição médica (receita).

•

Medicina Preventiva
Atua com trabalhos/palestras nos grupos de prevenção (Diabéticos, Hipertensos, Obesos Adulto e
Infantil, Gestantes, Colesterol, Qualidade de Vida, Memória acima de 50 anos entre outros).

•

VG – Seguro de Vida em Grupo / Acidente Pessoais: o usuário titular falecido incluído no plano
há mais 6 meses e com até 65 anos de idade.

•

PEA – Plano de Extensão Assistencial: assistência médica gratuita por 03 anos aos
dependentes do Titular falecido, desde que incluídos no plano há mais 6 meses.

•

Proteção Familiar: o presente Seguro tem por objetivo garantir o pagamento de 5 (cinco)
mensalidades do Plano de Saúde do Segurado e seus dependentes inscritos, desde que o
Segurado na ocasião da inclusão no plano tenha o perfil etário entre 16 a 65 anos de idade,
no caso de ocorrer um dos eventos cobertos, previstos nas garantias contratadas de acordo com
as condições firmadas no contrato.
Carência: 90 dias – contados a partir da inclusão no plano de saúde


•


Garantia Funeral: é a prestação do Serviço de Assistência ou reembolso de despesas realizadas
com sepultamento do Segurado, dentro do limite da importância segurada de R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais), submetido a apreciação da auditoria médica.
Carência: 30 dias – contados a partir da inscrição no contrato
Obs.: se o falecimento do segurado ocorrer em conseqüência de acidente, não haverá carência.
Procedimentos: em caso de sinistro, deverá ser acionada a Central de Atendimento do Serviço de
Assistência, pelos telefones: 0800-7020242, no Brasil e 55 11 4689-5781, no exterior.

Não sendo acionado o Serviço de Assistência, deverão ser encaminhados os documentos necessários
à Unimed Seguros, favor contatar a TPL Corretora – fone (16) 3307- 8903, para as providências de
pagamento ou reembolso das despesas limitado ao Capital Segurado.

UNIMED SAÕ CARLOS
Teleatendimento: 0800 724 8333
site: www.unimedsaocarlos.com.br
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