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Abrigo  do  Marinheiro  (AMN)  –

Planos de Saúde da PREVENT SENIOR  –
Participamos  à  Família  Naval  que,
desde 18AGO, os planos de saúde da
PREVENT  SENIOR  passaram  a  ser
comercializados  com  base  na  tabela
abaixo,  onde  aquela  Operadora
reduziu  os  preços,  praticando  os
mesmos  valores  estabelecidos  no
início do Contrato de Parceria com o
AMN. Foram suspensas as contratações
dos planos regionais Prevent Senior
1000  (Rio  de  Janeiro,  São  Paulo,
Brasília, Curitiba e Porto Alegre),

permanecendo apenas os planos Prevent Senior Premium 1001:

- Prevent Senior Premium 1001 Enfermaria e Apartamento Área de
cobertura:  São  Paulo,  São  Bernardo  do  Campo,  Santo  André,  São
Caetano, Osasco, Guarulhos, Santos, Praia Grande, Guarujá, Rio de
Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Distrito Federal,
Porto Alegre e Curitiba.

Tabela de Preços para os planos Prevent
Senior

Premium 1001
 

Faixa Etária Enfermaria Apartamento

0 a 18 anos R$ 251,77 R$ 306,15

19 a 23 anos R$ 314,72 R$ 382,68

24 a 28 anos R$ 393,40 R$ 478,35

29 a 33 anos R$ 432,75 R$ 526,19

34 a 38 anos R$ 454,39 R$ 552,51

39 a 43 anos R$ 499,83 R$ 607,76

44 a 48 anos R$ 624,79 R$ 759,70

49 a 53 anos R$ 687,26 R$ 835,68
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54 a 58 anos R$ 744,51 R$ 992,37

A partir de 59
anos

R$ 972,11 R$ 1.305,76

Os  beneficiários  que  aderiram  aos  planos  da  Prevent  Senior
antes  de  18AGO  poderão  pleitear  a  troca  do  plano  (migração)
realizando contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente por
meio dos telefones abaixo ou abrir uma solicitação no Portal do

Beneficiário  disponível  no  site  www.preventsenior.com.br ou  APP  da
PREVENT SENIOR.

-  São  Paulo,  Rio  de  Janeiro  e  Brasília:  (11)3003-6284
(capitais  e  regiões  metropolitanas)  /  0800  591-1156  (demais
localidades); 

- Curitiba: 0800 773-8385 / (41) 3525-8545; e 

- Porto Alegre: 0800 773-8382 / (51) 2126-5919.

Não  serão  aplicadas  carências  na  troca  do  plano,  salvo  se
houver alteração de categoria de “Enfermaria” para “Apartamento”
onde serão aplicados 180 dias de carência para a acomodação. O
valor da mensalidade será alterado no mês subsequente à conclusão
da alteração do plano. 

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.

Além  dos  Associados  do  AMN,  também  poderão  ser  incluídas
pessoas com os seguintes parentescos com eles: cônjuge, filhos,
pais e avós.

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.

http://www.preventsenior.com.br/


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)2102-1338/2102-1312/2216-4800 (RJ 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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