O Plano de Saúde mais Completo !
Oferta EXCLUSIVA para os Filiados da UNIFER ! O melhor Custo x Benefício !
A AGEMED é a 3ª maior operadora de Planos de Saúde do Sul, a 1ª maior de Santa Catarina e a que
mais cresce no Brasil, possuindo 19 anos de mercado, presente hoje em 15 cidades do Paraná,
possui certificado ISO 9001 de gestão da qualidade, Regulamentada pela ANS, está entre as 30
Maiores Operadoras do País e obteve o crescimento de 67% em 2016.
Através da UNIFER quem for ASSOCIADO pode contratar o Plano de Saúde mais Completo para toda a sua família com o melhor
orçamento, inúmeras coberturas e exclusividades na modalidade de Coletivo por Adesão !
• Ampla rede credenciada Completa e de livre acesso com Hospitais, clínicas e laboratórios, podendo também indicar seus
profissionais favoritos para novos credenciamentos;
• Segmentação Completa: Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia com a cobertura de todo o Rol de Procedimentos da ANS ;
• Central médica Online 24 horas para o seu atendimento via telefone por qualquer necessidade – Orientações em Geral;
• Atendimento Domiciliar de Ambulâncias com UTI móvel para atendimento presencial ou remoção aos hospitais credenciados;
• Convênio Farmácia – Compra de medicamentos com a carteirinha do plano em todas as farmácias credenciadas;
• Convênio Ótica – Compra de armações e lentes com descontos ou parcelamento na fatura do plano de saúde;
• App grátis para smartphone com Guia Médico completo e atualizado, Mapas, carteirinhas, agendamentos, informativos etc....
• Clube de Vantagens – Beneficiário recebe comissões por indicar novos clientes;
• Sem fidelidade, sem multa contratual, sem IOF e sem número mínimo de adesões;
Contato comercial:
• Companheiros e Filhos até 29 anos como dependentes diretos;
Lucas Reis
• Agregados : Pais, Sogros, Netos e Filhos acima de 30 anos como dependentes agregados.
‘’
Corretor Autorizado
• Atendimento nacional de urgência e emergência em parceria ABRAMGE.
41 – 99117.2090
Agemed.lucas@gmail.com
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CLÍNICAS CREDENCIADAS

0% de Coparticipações
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