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Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Planos de Saúde da Operadora PREVENT SENIOR – Em
parceria com o Abrigo do Marinheiro, a Prevent Senior destaca-se como mais uma opção de Planos
de Saúde para a Família Naval.

Criada há 23 anos em São Paulo para atender especialmente à população idosa, a PREVENT
SENIOR, como seu próprio nome já diz, investe na prevenção e adota o que há de mais moderno em
medicina diagnóstica e preventiva na atenção à saúde dos seus mais de 476 mil beneficiários,
gentilmente chamados de adulto+.

Possuindo  uma  consolidada  rede  de  hospitais  próprios  em  São  Paulo,  a  operadora  está
expandindo sua abrangência a outros estados, tendo iniciado o atendimento na cidade do Rio de
Janeiro em novembro/2019, onde já conta com alguns do principais hospitais cariocas em sua
rede credenciada, tais como: Pró-Cardíaco, Samaritano Barra, Samaritano Botafogo, Hospital
Vitória, Hospital Pan Americano, Hospital Pasteur, Maternidade Santa Lúcia, São Carlos Saúde
Oncológica, bem como as redes de Clínicas Felippe Mattoso e de Exames/Laboratórios Labs A+,
Bronstein, CDPI e Sérgio Franco.

A  PREVENT  SENIOR  disponibiliza  aos  Associados  do  AMN  os  planos  de  saúde  do  tipo
INDIVIDUAL/FAMILIAR, atualmente já comercializados ao público em geral. Adicionalmente, fruto
da parceria ora firmada, os membros da AMN terão um desconto de 50% no valor da primeira
mensalidade, entre outras vantagens, como a possibilidade da operadora conceder a isenção de
carência para proponentes que não tenham direito a portabilidade ou ainda, para os casos de
proponentes sem plano de saúde, mediante análise prévia da Operadora, desde que cumpridos os
requisitos legais.

Os  Planos  INDIVIDUAL/FAMILIAR  apresentam  algumas  características  que  os  distinguem  dos
planos COLETIVOS POR ADESÃO atualmente comercializados pela AMN, destacando-se: a contratação
do plano é feita pelo interessado diretamente com à PREVENT SENIOR, não havendo participação
da AMN ou de Administradora de Benefícios nessa contratação; e o reajuste anual da mensalidade
ocorre  sempre  no  mês  do  aniversário  de  adesão  do  cliente,  sendo  o  percentual  definido
exclusivamente pela Operadora, limitado ao índice anual estabelecido pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS.

Nos últimos 3 anos, os reajustes praticados pela PREVENT SENIOR foram: em 2017 – 6,55%; em
2018 – 10,0%; em 2019 - 7,35%.

Serão oferecidos os planos “Prevent Senior 1000”, com abrangência geográfica nos seguintes
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municípios: Rio de Janeiro, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e Santos.

A rede de prestadores credenciados para esses planos poderá ser consultada diretamente no
endereço da operadora na internet www.preventsenior.com.br.

Inicialmente,  poderão  ser  incluídos  como  dependentes  do  titular,  as  pessoas  com  os
seguintes parentescos: cônjuge, filhos, pais e avós.

Destaca-se que o beneficiário terá acesso à funcionalidade do “Teleatendimento” no APP da
PREVENT SENIOR, permitindo conversar com o médico por chamada de vídeo sem sair de casa e
também com o serviço de remoção aeromédica, em situações de emergência.

Os interessados em contratar os planos da PREVENT SENIOR poderão obter informações junto à
MAPMA Corretora, a partir de 24 de Agosto, inicialmente de forma presencial, no Posto de
Atendimento  da  AMN,  localizado  no  prédio  do  SASM,  no  Complexo  do  Comando  do  1ºDN.  As
contratações, porém, somente poderão ser efetuadas a partir de 14 de Setembro.

Oportunamente serão divulgados novos canais para informações e vendas dos planos.

Os valores atuais das mensalidades dos planos, por faixa etária, estão detalhados na Tabela
de Preços abaixo, que vigora desde Julho/2019:

(**) Valores sujeitos a reajuste com base no índice a ser definido pela ANS.  
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