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GERAL

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Associação  Abrigo  do  Marinheiro  (AMN)  –  Carteira  de
Assistência Médica e Hospitalar da AMN – Planos de Saúde
da Unimed-Rio – A AMN, em parceria com a Qualicorp e a
Unimed-Rio,  disponibiliza  benefícios  exclusivos  nas
adesões  dos  planos  de  saúde  da  Unimed-Rio  para  nossa
Família Naval.

Condições especiais para associados:

1- Planos com cobertura nacional e ampla rede credenciada;

2- Nova adesão sem carências (no mesmo plano anterior): em caso de retorno de missão no
exterior, desde que tenha ficado fora do Brasil por mais de nove meses e mantenha os dados de
saúde;

3-  Remissão  Assistencial:  em  caso  de  morte  do  titular,  os  dependentes  legais  podem
permanecer por cinco anos no plano, sem custo;

4- SOS Unimed: oportunidade de contratar serviço adicional de transporte por ambulância em
caso de urgência e emergência da residência até o hospital (válido em todo o país);

5- Unimed Beta 2+: é um produto exclusivo da AMN e possui como diferencial a cobertura para
atendimento de hospital geral e pronto atendimento no Hospital Unimed-Rio;

6- Oportunidade exclusiva de incluir filho (a) como dependente, sem limite de idade e
estado civil;

7-  Possibilidade  de  incluir  novos  dependentes  no  plano,  como  nora,  genro,  neto(a)  e
bisneto(a), além dos dependentes legais;

8- Reajuste negociado com a operadora, exclusivamente sobre a base de usuários do plano,
com ampla tratativa para o menor índice possível, mantendo a qualidade dos serviços prestados;

9- Tabela de preços unificada e comercializada em todo o país, com planos a partir de R$
218,72 mensais (Plano Unipart Alfa 2 (0114) - registro na ANS nº 479.452/14-5), faixa etária
até dezoito anos, com co-participação, segmentação ambulatorial e hospitalar + obstetrícia,
abrangência geográfica de atendimento nacional); e

10-  Os atuais valores praticados no contrato da AMN são inferiores se comparados com
valores praticados para públicos de mesma elegibilidade no mercado.

Além dos benefícios exemplificados, empenhados em prestar excelência no atendimento, a
Qualicorp e a AMN disponibilizam um time de vendas e atendimento exclusivo para a Família
Naval nos Distritos de RJ, BA, RN e DF.
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BONO Especial Nº 1104/2022.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.

Contratação  e  confirmação  de  condições  pelo  telefone  (21)  2514-4005  ou  e-mail
abrigodomarinheiro@qualicorp.com.br.

Solicita-se  ampla  divulgação  deste  BONO,  inclusive  aos  militares  e  servidores  civis
veteranos e respectivos pensionistas.
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