PLANO DE SAÚDE UNIMED ESTADUAL
( com atendimento de urgência e emergência em todo o território Nacional)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA CONTRATAÇÃO
•

A promoção do Plano de Saúde UNIMED Norte de Minas , sem carência e sem coparticipação foi estendida para os servidores do IFNMG com início de vigência em 01 de
Junho de 2012.
•

Para alcançar os benefícios da promoção as propostas deverão ser encaminhadas à
AASPB, por SEDEX, até o dia 15 de Maio de 2012.
(Podemos centralizar a recepção das propostas no RH de cada campus e vocês
encaminharem o sedex a cobrar para a nossa associação aos meus cuidados)
•

As propostas preenchidas devem ser recepcionadas na AASPB até o dia 15 de
Junho/2012 para cadastramento. A AASPB dará entrada dos documentos na UNIMED
NORTE DE MINAS até o dia 20 de Maio.
•

O início de vigência será em 01 de Junho de 2012.

•

A cópia da proposta assinada pelo nosso gestor e a carteira de identificação do
proponente será enviada para distribuição aos beneficiários entre 15 e 25 dias após o início
da vigência.
•

O débito em conta corrente do valor da primeira mensalidade ocorrerá no primeiro dia
útil de JUNHO e se refere à mensalidade de Junho /2012.
•

Não será cobrada mensalidade de associação à AASPB.

•

Será exigida no ato da contratação a taxa de adesão de R$ 70,00 por pessoa. Este
valor poder ser enviado por meio de cheque do proponente, anexado à proposta preenchida,
ou por meio de comprovante de depósito na conta da SERVBEM/AASPB – Banco 001(Banco
do Brasil), Agência 2895-9, Conta 200.536-0.
•

Pedimos atentar para o correto preenchimento da proposta e anexar os documentos
solicitados, conforme orientações anexas.
•

O proponente que indicar conta no Banco do Brasil e CEF, para débito da mensalidade
deverá se dirigir à sua agência, munido da cópia da autorização do débito, para regularizar a
autorização conforme orientação do BB e da CEF.
•
Qualquer dúvida
ou
esclarecimento
favor
nos
DANIELA.CELESTINA@AASPB.COM.BR (61) 9298-2973 ou (61) 8167-8274.

contatar

AASPB – ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
CSG 13 LOTE 17/18 E 19 – TAGUATINGA SUL - CEP. 72035-513 - BRASÍLIA – DF

Fone: 3298-9000 / FAX: 3228-9000

pelo

e-mail:

