SAÚDE

CRMV-SC firma convênio com Agemed
Com o objetivo de aumentar as alternativas em relação aos planos de saúde oferecidos no Estado
para Médicos Veterinários e Zootecnistas o CRMV-SC firma convênio com a operadora AGEMED
por intermédio da UNIKE GROUP. Confira abaixo as principais informações sobre o plano e os benefícios oferecidos aos profissionais registrados neste Conselho e seus familiares.
O CRMV-SC mantém seu convênio com a IBBCA, operadora da UNIMED.
CARÊNCIAS
Referente às carências, os profissionais e dependentes que
já possuem plano equivalente com tempo superior a 12
meses passam por uma prévia
análise da operadora para redução das carências (exceto parto e doenças pré-existentes),
os demais que não possuem
plano, deverão cumprir , com
o benefício de isenção das carências de consultas e exames
simples(laboratoriais).
DEPENDENTES
Valores para titulares e dependentes legais (cônjuge e filhos
até 29 anos) são diferenciados
dos valores para agregados (pai,
mãe, sogro, sogra, netos, irmãos
e filhos maiores de 29 anos), os
agregados podem ser incluídos
com autorização do titular.
VANTAGENS
A Agemed possui um sistema na
marcação das consultas e procedimentos que oferece maior
praticidade para o usuário em
relação ao acesso da Rede prestadora, carteirinhas, boletos e
autorizações. Possui a garantia
de plena utilização do produto
adquirido, com atendimento
qualificado e humanizado, atendendo as exigências da ANS. Diversidade de planos conforme a
necessidade de cada associado
e menor burocracia na contratação de agregados.

4

MARÇO/2017

INFORME CRMV-SC

CREDENCIADOS
A Agemed possui uma ampla
rede de credenciados dimensionados para atender as necessidades dos clientes e todas as
normativas da ANS- Agência Nacional de Saúde Suplementar. A
rede prestadora completa pode
ser acessada diretamente pelo
site https://www.agemed.com.
br/guia/ ou ainda diretamente
via celular ou tablet com toda comodidade da mobilidade. Para
tanto, basta baixar o aplicativo
da Agemed cliente no dispositivo IOS ou Android.
ATENDIMENTO
Disponibilizamos aos beneficiários atuação direta em todo
estado de Santa Catarina, Porto
Alegre (RS), Canoas (RS), Cuiabá
(MT), oferecendo atendimento em todo território nacional
em acordo operacional com a
Abramge- Associação Brasileira
de Medicina em Grupo. Se na
região onde o associado estiver

não houver agemed, ele poderá
acessar o site da Abramge que
apresenta a lista completa dos
prestadores ou ainda ligar para o
fone 0800 722 7511 e solicitar a
informação desejada. Localizado
o prestador mais próximo basta
dirigir-se ao local e apresentar a
carteirinha do plano que o atendimento será feito. Se o local
não possuir nenhum prestador
credenciado à Abramge, o Plano Agemed permite que o associado seja ressarcido por essas
despesas, através de reembolso,
de acordo com o plano contratado. O usuário poderá entrar em
contato com a Agemed também
através do 0800 642 4044, para
receber orientação quanto a melhor forma de receber o atendimento.
MAIS INFORMAÇÕES
048 3365 3445 / 048 98466 0615;
veridiana.figueirola@unikegroup.com.br; coletivoadesao@
unikegroup.com.br.

TABELA DE VALORES

SAÚDE

APARTAMENTO

ENFERMARIA

1: valores válidos para titulares e dependentes legais (conjuge e fihos até 29 anos)					
					
2: valores válidos para agregados (pai, mãe, sogro, sogra, netos, irmãos e flhos maiores de 29 anos). 		
					
Caso o titular opte em incuir agregados, o titular e seus dependentes também passam para a tabela de
agregados. 									
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