
MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS
Nº 097 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

BONO ESPECIAL

GERAL

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Planos de Saúde da PREVENT SENIOR – Participamos à
Família Naval que os planos de saúde da PREVENT SENIOR poderão ser contratados nos valores da
tabela de preços vigente até o dia 05FEV2021, garantindo-se assim, por 12 meses, os valores
das mensalidades abaixo, que vigoram desde Julho/2019:

Planos
Prevent Senior 1000

Enfermaria
Prevent Senior 1000

Apartamento

Código ANS 484.053/19-4 484.055/19-1

Segmentação
Assistencial

Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia

Acomodação em
Internação

Coletiva Individual

Faixa Etária Mensalidades (Preços em R$)

00 a 18 anos 251,77 306,15

19 a 23 anos 314,72 382,68

24 a 28 anos 393,40 478,35

29 a 33 anos 432,75 526,19

34 a 38 anos 454,39 552,51

39 a 43 anos 499,83 607,76

44 a 48 anos 624,79 759,70

49 a 53 anos 687,26 835,68

54 a 58 anos 744,51 992,37

59 anos ou mais 972,11 1.305,76

A partir de 08FEV2021, a tabela de preços para novas adesões será reajustada em 8,14%,
percentual esse recentemente divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para
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o reajuste dos planos individuais/familiares no período de maio/2020 a abril/2021.

A  PREVENT  SENIOR  disponibiliza  para  os  Associados  da  AMN  os  planos  de  saúde  do  tipo
INDIVIDUAL/FAMILIAR,  com  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  oferecidos  pela  PREVENT  SENIOR  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
aquela operadora, 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.

Possuindo uma consolidada rede de hospitais próprios em São Paulo, a PREVENT SENIOR está
expandindo sua abrangência a outros estados, tendo iniciado o atendimento na cidade do Rio de
Janeiro, onde já conta com alguns dos principais hospitais cariocas em sua rede credenciada,
tais como: Pró-Cardíaco, Samaritano Barra, Samaritano Botafogo, Hospital Vitória, Hospital Pan
Americano, Hospital Pasteur, Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, 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.

São oferecidos os planos “Prevent Senior 1000”, com abrangência geográfica nos seguintes
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.

Além  dos  Associados  do  AMN,  também  poderão  ser  incluídas  pessoas  com  os  seguintes
parentescos com eles: 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 fazê-lo junto à MAPMA
Corretora, quer presencialmente, no Posto de Atendimento da AMN, localizado no prédio do SASM,
no Complexo do Comando do 1ºDN, quer por algum dos canais abaixo:

- Telefones: (21)2102-1338/(21)2216-4800 (Capital e Região Metropolitana) e
0800-025-1312 (Demais localidades)

- WhatsApp: (21)99914-5024

- E-mail: abrigopreventsenior@mapma.com.br

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