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SOBRE A UNIMED

A Unimed é o maior sistema cooperativista de trabalho médico 
do mundo e também a maior rede de assistência médica do 
Brasil, presente em 83% do território nacional. O Sistema 
nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP) pelo Dr. 
Edmundo Castilho, em 1967, e hoje é composto por 353 
cooperativas médicas, que prestam assistência para mais de 
20 milhões de clientes em todo País. 

Clientes Unimed contam com mais de 110 mil médicos 
ativos,106 hospitais próprios e 11 hospitais dia, além de 
pronto-atendimentos, laboratórios, ambulâncias e hospitais 
credenciados para garantir qualidade na assistência médica, 
hospitalar e de diagnóstico complementar oferecidos. 

Além de deter 32% do mercado nacional de planos de saúde, a 
Unimed possui lembrança cativa na mente dos brasileiros. De 
acordo com pesquisa nacional do Instituto Datafolha, a Unimed 
é pelo 21º ano consecutivo a marca Top of Mind quando o 
assunto é plano de saúde. Outro destaque é o prêmio plano de 
saúde em que os brasileiros mais confiam, recebido pela 12ª 
vez consecutiva, na pesquisa Marcas de Confiança.
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Contrato

O Contrato de Plano de Saúde celebrado entre a ABRAPAC – Associação 
Brasileira dos Pilotos da Aviação Civil e a Benevix Administradora de 
Benefícios(via Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico), propõe uma 
forma econômica de ter um plano com mensalidades acessíveis e com 
uma pequena participação de acordo com sua utilização (Coparticipativo 
Nacional), além de uma opção de plano integral (sem coparticipação).
 
Plano regulamentado pela Lei 9.656 de 03 de junho de 1.998 e 
resoluções normativas.  Atendimento eletivo, em todo território nacional, 
sua assistência está garantida em todas as cooperativas médicas que 
integram o Sistema Nacional Unimed.
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Plano

Os planos Benevix / Unimed - ABRAPAC oferecem atendimento eletivo em 
todo território nacional em clínicas, laboratórios e hospitais da rede padrão 
(tabela AMB/92).

Rede de Atendimento: 
Todas as Unimeds, cooperativas de trabalho médico, associadas entre si ou 
vinculadas contratualmente, para a prestação de serviço ao usuário através 
do intercâmbio. A acomodação hospitalar pode ser em:

Enfermaria:
Acomodação hospitalar em quarto coletivo, sem direito a acompanhante.
 
Apartamento:
Acomodação hospitalar em quarto com banheiro privativo, com direito a 
acompanhante. 
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tipos de Plano

Coparticipativo Nacional (AMPlO)
Os serviços serão prestado pela Unimed através de seus médicos cooperados 
e de rede própria ou por ela credenciada, bem como todas as cooperativas 
médicas que integram o Sistema Nacional Unimed.

• Mecanismo de Coparticipação 
 
A coparticipação é dividada em grupos de procedimentos,   
limitados a R$ 135,00 por procedimento eletivo(consultas e  exames).



0800 703 5401 - www.sestiniseguros.com.br/abrapac 07

tipos de Plano

Integral Nacional (VItÓRIAMED)
Os serviços serão prestado pela Unimed através de seus médicos cooperados 
e de rede própria ou por ela credenciada, bem como todas as cooperativas 
médicas que integram o Sistema Nacional Unimed.

• SEM COBRANÇA DE COPARtICIPAÇÃO 
 

ACOMODAÇÃO

Opção 01
Nesta opção se o Titular optar pela acomodação Enfermaria,
todos os seus dependentes seguirão a mesma acomodação do titular.

Titular
Enfermaria

Titular
Apartamento

Dependentes
Enfermaria

Dependentes
Apartamento

Opção 02
Nesta opção se o Titular optar pela acomodação Apartamento,
todos os seus dependentes seguirão a mesma acomodação do titular.
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Coberturas
As coberturas do Plano de Saúde ABRAPAC / BENEVIX / UNIMED estão de 
acordo com o Rol de Procedimentos – listagem dos procedimentos em 
saúde cuja cobertura é garantida – editada e atualizado pela ANS, que esta 
disponível no endereço eletrônico www.ans.gov.br.

Algumas coberturas: 
- Consultas (hora marcada e pronto socorro);  
- Exames complementares e diagnósticos por imagem; 
- Exames laboratoriais; 
- Fisioterapia; 
- Hemodiálise e diálise peritonial – CAPD; 
- Quimioterapia;
- Radioterapia (megavoltagem, cobaltoterapia, cesioterapia, etc); 
- Nutrição parenteral ou enteral; 
- Hemoterapia; 
- Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica; 
- Embolização e radiologia intervencionista; 
- Exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos;
- Internações clínicas e cirúrgicas;  
- Procedimentos obstétrico e parto.

Psiquiatria e Desintoxicação

Psicoterapia: Direito a 12 consultas por ano de contrato não cumulativo e 30 
dias de internação contínuos ou não, por ano de contrato não cumulativo, em 
hospital ou unidade especializada.

Desintoxicação: Os portadores de quadros de intoxicação ou abstinência 
provocados por dependência química - exceto tabagismo - que necessitem 
de hospitalização terão direito ao custeio integral por, no máximo, 30 dias 
de internação, contínuos ou não, por ano de contrato não cumulativo, em 
hospital geral;

Exames Seriados
Acupuntura / fisioterapia / radioterapia não há limite de utilização
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Coberturas

Ortese e Prótese
Cobertura para órtese e próteses nacionais.

Cirurgia de Catarata/ Facectomia
Cobertura para cirurgia de catarata a bisturi, realizada em ambulatório, com 
direito a lente nacional.

Cirurgia Miopia/ Astigmatismo
Cobertura para realização de cirurgia de miopia/ astigmatismo através do 
sistema excimer laser combinado com lasik, coberta quando a soma dos 
conjuntos de graus perfizer um total – 3,00 graus por olho. 
  
Escleroterapia
Não há cobertura para escleroterapia (aplicação para secagem de vasinhos), 
após a cirurgia de varizes. Procedimento considerado de caráter estético.

Remoção 
Despesas com remoção terrestre exclusivamente nos seguintes casos, de 
acordo com a área geográfica de abrangência do plano:

 - Entre hospitais, depois de realizados os atendimentos classificados 
   como de urgência e emergência e quando o médico cooperado assistente 
   identificar necessidade de internação;

 - Para transferência hospitalar, quando caracterizada pelo médico 
   cooperado assistente, a falta de recursos oferecidos pela unidade para dar 
   continuidade de atenção ao paciente;



0800 703 5401 - www.sestiniseguros.com.br/abrapac 010

Condições para Adesão

Inclusão ABRAPAC/UNIMED

titular: São Todos os associados da ABRAPAC que comprovem
seu vinculo perante a associação.

Dependentes
Cônjuge (equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que 
comprove união estável como entidade familiar, conforme Lei Civil);

Filhos (as) naturais e inválidos, solteiros, de qualquer idade (equiparam-se 
aos filhos legítimos os filhos adotivos). O enteado (a), o menor sob guarda 
do titular por força de decisão judicial, menor tutelado (a) terão os mesmos 
direitos dos (as) filhos (as) naturais

Netos e Netas solteiros de qualquer idade
Pai e Mãe (Dependentes no IR)
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Particularidades

Forma de pagamento
O pagamento das mensalidades será cobrado através de Boleto Bancário 
enviado em nome do usuário titular, com vencimento para o dia 10 de cada 
mês. Modalidade de Pré-Pagamento.

O beneficiário poderá cadastrar seu pagamento através de debito em conta 
corrente bastando apenas solicitar o formulário específico

Período de adesão e exclusão
Até o dia 5 de cada mês para início da vigência no dia 1º do mês subseqüente.

A exclusão por Óbito será efetivada imediatamente mediante a apresentação
da Certidão de Óbito.

Inclusão de Recém Nascido e Recém casados (titular), será efetivada 
imediatamente mediante a apresentação dos documentos.

OBS. Para inclusão imediata a documentação deverá ser enviada até 30 dias após
o Nascimento ou casamento, dessa forma a inclusão será processada sem carência.

taxa de Cadastro
A taxa de cadastro equivale ao valor total do contrato, não se confundindo 
com a primeira mensalidade, a mesma deverá ser paga até o dia 10 
(data limite conforme data de movimento)
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Este Aditivo de Redução de Carência é parte integrante da proposta acima referida e visa conceder prazos de carência reduzidos, 
exceto para parto (cujo prazo de carência permanece sendo de 300 dias), contados a partir do início de vigência do benefício, 
aos proponentes elegíveis a essa redução. Para que o proponente seja elegível à redução de carência, devem ser respeitadas 
as condições abaixo.

O cliente Unimed Vitória que optar por adquirir novo plano em continuidade ao atual, com a acomodação em padrão superior 
à prevista no contrato anterior, deverá cumprir carência de 180 (cento e oitenta) dias para utilizar a nova acomodação contra-
tada. Cumprirá as carências correspondentes aos procedimentos que não estavam contratados no plano anterior conforme 
aproveitamento de carência, parte integrante desta proposta de adesão.

REGRAS PARA APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA

APROVEITAMENTO A

 Aproveita-se a carência conforme cumprida no plano anterior.
  
  

dias, mediante quitação das mensalidades e coparticipação em aberto (quando houver).

APROVEITAMENTO B

  
  
  
        claração do hospital.

APROVEITAMENTO C

  

IMPORTANTE 

regra de aproveitamento de carências abaixo, que poderá ou não ser efetuada pela Unimed Vitória, após examinada toda a docu-
 

2 - Só poderá ser concedido aproveitamento de carências para procedimentos que estavam contratados no plano anterior, salvo 
para os casos de prioridade.

PROCEDIMENTO CONTRATUAL
APROVEITAMENTO

A B C
Emergência e urgência / Acidentes pessoais 24 horas Já cumpridas Isento Isento

Consultas, análises clínicas e RX simples** 10 dias Já cumpridas Isento Isento

Exames obstétricos e radiológicos contrastados 60 dias Já cumpridas Isento Isento

Procedimentos de diagnose / Internações clínicas 180 dias Já cumpridas 30 dias Isento

Internações psiquiátricas e dependência química, 
assim como hospital / dia psiquiátrico 180 dias Já cumpridas 180 dias 180 dias

Acomodação em quarto privativo (quando contratado) 180 dias Já cumpridas 30 dias 30 dias

Transplante de rim e córnea 180 dias Já cumpridas 180 dias 180 dias

Tratamento e internações cirúrgicas 180 dias Já cumpridas 30 dias 30 dias

Cirurgia de obesidade mórbida e cirurgia refrativa oftalmológica 180 dias Já cumpridas 180 dias 180 dias

Cirurgias cardíacas, procedimentos diagnósticos 
e terapêuticos em hemodinâmica 180 dias Já cumpridas 120 dias 120 dias

Próteses e órteses provenientes do ato cirúrgico 180 dias Já cumpridas 180 dias 180 dias

Procedimentos obstétricos e parto (quando contratado) 300 dias Já cumpridas 300 dias 300 dias

Tratamento de doenças preexistentes com 
opção de cobertura parcial temporária (CPT) 24 meses Já cumpridas 24 meses 24 meses

PORTABILIDADE

  

Contrato de adesão

Proposta nº

Contrato de plano de saúde coletivo por adesão.

  

Administradora de Benefícios:

ANS - n.º 41.771-8 ANS - n.º 35.739-1

Carências
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tabela de Valores

Faixa Etária Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
00 a 18 R$ 209,85 R$ 251,86 R$ 320,90 R$ 385,11

19 a 23 R$ 235,06 R$ 282,06 R$ 359,41 R$ 431,27

24 a 28 R$ 270,32 R$ 324,38 R$ 413,34 R$ 496,00

29 a 33 R$ 297,32 R$ 356,64 R$ 454,67 R$ 545,59

34 a 38 R$ 350,85 R$ 421,04 R$ 536,50 R$ 643,79

39 a 43 R$ 403,50 R$ 484,20 R$ 617,00 R$ 740,37

44 a 48 R$ 524,56 R$ 629,43 R$ 802,08 R$ 962,46

49 a 53 R$ 681,90 R$ 818,28 R$ 1.042,69 R$ 1.251,23

54 a 58 R$ 913,74 R$ 1.096,49 R$ 1.397,20 R$ 1.676,64

59 ou mais R$ 1.251,83 R$ 1.502,20 R$ 1.914,16 R$ 2.297,00

        Coparticipativo Nacional Integral Nacional

Plano de Saúde UNIMED - ABRAPAC

Próximo Reajuste / Agosto 2017
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Para Adesão

Titular CÓPIA RG E CPF - CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDENCIA
COMPROVANTE DE VINCULO COM A ASSOCIAÇÃO

Conjugê/Companheiro CÓPIA RG E CPF - CÓPIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO OU UNIÃO ESTAVEL

Filhos menores CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Filhos maiores CÓPIA DO RG E CPF

Netos solteiros CERTIDÃO DE NASCIMENTO - CÓPIA DO RG E CPF

Para todos

CONTRATO DE ADESÃO
DECLARAÇÃO DE SAÚDE
CARTA DE ORIENTAÇÃO
CNS (CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE)
TODOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS E ASSINADOS PELO TITULAR

Documentos necessários

ENVIO DA PROPOStA:

Os documentos deverão ser enviados por correio para o endereço: 

A/C. DEPARTAMENTO COMERCIAL:
RUA SILVA JARDIM, 2666
CEP 15010-060 - SãO JOSé DO RIO PRETO/SP

Exceção apenas para a inclusão de recém nascido,
nesse caso os documentos poderão ser enviados para o e-mail 
contato@sestiniseguros.com.br e por correio posteriormente. 




