A escolha de um plano de saúde exige muito mais do que simplesmente comparar preços e
verificar os serviços oferecidos. Tão importante quanto conhecer as vantagens e as coberturas dos
planos, é escolher uma entidade associativa comprometida com qualidade e eficiência no atendimento.
Venha para o SECOVI, estamos prontos para atendê-lo!

Quem é a UNIMED
Hoje a UNIMED é a maior rede de assistência médica do Brasil. Reúne 110 mil médicos
cooperados e 17 milhões de clientes em suas 371 cooperativas médicas, cobrindo 83% do território
nacional, 3286 leitos próprios, 101 hospitais próprios e 3244 hospitais habilitados.

Apartamento Individual ou Enfermaria (coletivo)
O SECOVI oferece plano com duas opções de internação: apartamento individual ou coletivo
(enfermaria).

Opção de Planos com Coparticipação
Com as mensalidades mais atraentes, as coparticipações incidem somente sobre os valores de
consultas, exames, terapias e procedimentos ambulatoriais, tendo como referência a tabela UNIMED.
Os valores são cobrados posteriormente ao ato, na fatura mensal do plano com a discriminação do
valor.

Região de Abrangência do Plano
O seu plano pode ter abrangência nacional, estadual ou regional (Grande Florianópolis).
Escolha!

Coberturas do Plano
Consultas médicas, pronto-socorro (urgência e emergência), exames laboratoriais, exames de
imagem, quimioterapia, radioterapia, órteses e próteses, transplantes de córnea e rim, procedimentos
ambulatoriais (suturas, imobilizações), cirurgias oftalmológicas, internações clínicas, cirúrgicas e
psiquiátricas, procedimentos obstétricos e ginecológicos e transporte terrestre e aeromédico.

Investimento/ Opções de Plano
O Valor de cada plano se dá de acordo com a idade de cada beneficiário. Todos os produtos
oferecidos pela Unimed estão em total conformidade com a lei 9656/98, que regulamenta os planos de
saúde.
Entre em contato e solicite a tabela de valores.

Como funciona

Associando-se ao Secovi, você contará com o que há de melhor e mais moderno na medicina, garantindo
assim, a saúde dos seus colaboradores. Com o Secovi/Unimed, você poderá escolher o plano de saúde que mais se
adéqua à sua empresa. O aceite desta proposta e a consequente contratação dos serviços podem ser solicitados
diretamente com o Secovi, através do e-mail: saude@secovifloripa.com.br ou pelo telefone 3209 5439.

