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CAMPANHA
SINTEA/PR E UNIMED 2016
Começou a nova campanha SINTEA/PR e UNIMED para
inclusão de novos beneficiários.
Para aderir ao plano, o contratante deve ser associado ao
SINTEA/PR e estar em dia com as suas anuidades.

COPARTICIPAÇÃO
A coparticipação é o sistema onde o beneficiário participa
(divide custos), mediante a utilização do plano em
atendimentos ambulatoriais como consultas e exames.
Este valor corresponde a 30% (trinta por cento) do valor da
tabela praticada pela UNIMED, sendo estabelecido limite
máximo de coparticipação em R$ 67,88 (sessenta e sete reais
e oitenta e oito centavos) por procedimento.
Não há cobrança de coparticipação para internamentos
clínicos ou cirúrgicos, hemodiálise, quimioterapia e
radioterapia.

EXTENSÃO AOS DEPENDENTES
O ASSOCIADO ADERENTE na condição de titular poderá indicar
como beneficiários dependentes:
a) Cônjuge;
b) Os filhos (as) solteiros até 34 anos 11 meses e 29 dias;
c) O enteado, a criança sob a guarda ou tutela do titular por
força de decisão judicial;
d) A companheira (o), havendo união estável, sem eventual
concorrência com o cônjuge.
e) Filhos incapazes;
f) Netos (as), até completar 21 anos sob guarda
do beneficiário titular ou filho(a) de dependente
inscrito no plano, bem como genros e noras até
34 anos 11 meses e 29 dias, desde que o filho(a)
do titular também esteja inscrito no plano na
qualidade de dependente.

OBSERVAÇÕES:
Excepcionalmente para as propostas assinadas de 16/05/2016
até 15/06/2016, com início de cobertura a partir de
01/07/2016 e propostas assinadas de 16/06/2016 a
15/07/2016 início de vigência 01/08/2016, estarão isentas tão
somente as carências para consultas médicas e exames:
análises clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos
(exceto necropsia), raio-x simples e contrastados,
eletrocardiogramas, eletroencefalogramas, ultrassonografias,
todos realizados em regime ambulatorial. Quanto aos demais
procedimentos e as internações clínicas, cirúrgicas,
obstétricas, pediátricas e psiquiátricas – haverá o
cumprimento das carências conforme prazos delineados no
contrato e no anexo deste termo. A isenção de determinadas
carências constitui mera liberalidade da operadora,
previamente definida com o responsável pelo contrato. Para
as patologias preexistentes, haverá o cumprimento da
Cobertura Parcial Temporária (CPT), no prazo estabelecido em
termo específico, o que significará suspensão para realizar
procedimentos de alta complexidade, procedimentos
cirúrgicos e utilização de leitos de UTI diretamente
relacionados com a doença ou lesão identificada.

TABELA UNIMED 2016

CARÊNCIAS
•Consultas médicas - 30 dias.
•Análises clínicas, exames anatopatológicos e
citológicos (exceto necropsia), raio - x simples e
contrastados,
eletrocardiograma,
eletroencefalograma, ultra-sonografia - 30 dias.
•Consultas/sessões
com
nutricionista,
fonoaudiólogo,
psicólogo
e
terapeuta
ocupacional - 90 dias.
•Fisioterapias - 90 dias.
•Demais coberturas - 180 dias.
•Parto a termo - 300 dias

MAIORES INFORMAÇÕES:
E-mail sinteapr@sinteapr.org.br
Telefone (41) 3223-4150 Falar com Debora ou Franciele
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