SIPERGS e a UNIMED firmaram uma importante parceria para
disponibilizar planos de saúde com preços diferenciados, abrangência nacional
e ampla cobertura ambulatorial e hospitalar. Assim, além de cuidar por completo
da sua saúde, a UNIMED oferece
descontos especiais nas mensalidades e outros benefícios. Confira os produtos
disponíveis e descubra todas as vantagens desta parceria. Estamos realizando
um cadastro com os interessados, envie um e-mail para sipergs@sipergs.org.br,
coloque no assunto UNIMED. No e-mail deve constar seu nome completo, data
de nascimento, nome dos dependentes que deseja incluir no plano (cônjuge,
filhos ou dependentes legais), data de nascimento. Maiores informações como
carência e participações entre em contato através do e-mail:
sipergs@sipergs.org.br
PLANO UNIMAX
Com o PLANO UNIMAX você e sua família têm proteção em todo o Brasil
com ampla rede de serviços credenciados. São 109 mil médicos, destes, 6 mil
na área de atuação da UNIMED Porto Alegre
– Capital, Região Metropolitana, Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul além de ampla cobertura ambulatorial e hospitalar para qualquer lugar do Brasil.
CONFIRA ALGUMAS VANTAGENS DO PLANO UNIMAX
# Ampla cobertura hospitalar e ambulatorial em todo o Brasil,
# Transporte aero médico para qualquer lugar do Brasil,
# Benefício família: pagamento do plano para dependentes legais pelo período
de cinco anos em caso de falecimento do titular.
PLANO UNIPART
O PLANO UNIPART possui cobertura nacional com ampla rede de
serviços credenciados. São 109 mil médicos no Brasil e 6 mil na área de atuação
da UNIMED Porto Alegre – Capital, Região Metropolitana, Litoral Norte do
Estado do Rio Grande do Sul - além de ampla cobertura ambulatorial e hospitalar
para qualquer lugar do Brasil.
CONFIRA ALGUNS HOSPITAIS CREDENCIADOS EM PORTO ALEGRE
# HOSPITAL ERNESTO DORNELES;
# HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS;
# HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA;
# COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA;
# INSTITUTO DE CARDIOLOGIA;
# HOSPITAL BANCO DE OLHOS;
# HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE;
# CLÍNICA SÃO JOSÉ
DEPENDENTES:
Filhos, cônjuges e dependentes legais. O psicólogo de qualquer cidade
do Estado poderá aderir ao plano, sendo este vinculado a UNIMED POA. O plano
tem abrangência nacional. Caso você tenha outro plano de saúde ou o próprio
plano da UNIMED, você poderá migrar para o plano com descontos. Para utilizar
deste benefício o profissional psicólogo deve estar em dia com a
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONFEDERATIVA.

