
Registro na ANS nº 467.681/12-5Registro na ANS nº 467.681/12-5

Personal 2
Abrangência                                                         Estadual

Internação                                                             Sim, em acomodação enfermaria

                                                         

Abrangência Territorial                                     Nacional

Internação                                                           Enfermaria

                                                         

Abrangência                                                         Estadual

Internação                                                             Sim, em acomodação enfermaria

                                                         
Para clientes internados com idade
inferior a 18 anos ou superior a 60 anos.
Alimentação não coberta para acompanhante.

Para clientes internados com idade
inferior a 18 anos ou superior a 60 anos.
Alimentação não coberta para acompanhante.

Para clientes internados com idade
inferior a 18 anos ou superior a 60 anos.

Cobertura                                                            Consultas, exames e internaçõesCobertura                                                            Consultas, exames e internações

Emergência                                                          Sim, Inclusive fora do Estado do RJ

Emergência                                                       Sim, Inclusive fora do Estado do RJ

Emergência                                                          Sim, Inclusive fora do Estado do RJ

Reembolso 

Reembolso 

Reembolso 

Rede Credenciada

Rede Credenciada

Rede Credenciada

Somente os casos de urgência e
emergência, quando for comprovada
a impossibilidade de utilização de uma
cooperativa integrante do
Sistema Unimed

Somente os casos de urgência e
emergência, quando for comprovada
a impossibilidade de utilização de uma
cooperativa integrantes do
Sistema Nacional Unimed.

Somente os casos de urgência e
emergência, quando for comprovada
a impossibilidade de utilização de uma
cooperativa integrante do
Sistema Unimed

Acompanhante  

Acompanhante  

Acompanhante  

Alfa 2 PPE

Abrangência Geográfica - Estadual
 
Cidade do Rio de Janeiro e Duque de Caxias

Demais cidades.

Abrangência Geográfica - Nacional
 
Cidade do Rio de Janeiro e Duque de Caxias

Demais cidades.

http://www.unimedrio.com.br/guia-medico

http://www.unimedrio.com.br/guia-medico

http://www.unimedrio.com.br/guia-medico

http://www.unimedrio.com.br/guia-medico

http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=4914
&cd_secao=65134

http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=4914
&cd_secao=65134

http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=4914
&cd_secao=65134

http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=4914
&cd_secao=65134

Obstetrícia                                                        Sim

http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=65134
http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=65134


Registro na ANS nº 467.679/12-3

Delta 2 PPE

Beta

Abrangência Territorial                                     Nacional

Internação  Clínica e Cirúrgica                          Quarto particular, com banheiro privativo

                                                         

Abrangência Territorial                                     Nacional

Internação  Clínica e Cirúrgica                          Quarto particular, com banheiro privativo

                                                         

Qualquer paciente, sem limite de idade

Qualquer paciente, sem limite de idade

Obstetrícia e Parto                                            Sim

Obstetrícia e Parto                                            Sim

Atendimento de urgência e emergência           Coberto, na forma da lei

Atendimento de urgência e emergência           Coberto, na forma da lei

Exames complementares e tratamento             Em regime hospitalar e ambulatorial

Exames complementares e tratamento             Em regime hospitalar e ambulatorial

Consultas em regime ambulatorial                   Coberto

Consultas em regime ambulatorial                   Coberto

Reembolso 

Reembolso 

Vantagens adicionais (Unimed Farmácia e
Unipsico)

Descontos na compra de medicamentos e em
atendimentos psicológico (consulte com
nossos corretos)

Benefícios Especiais (Seguro por morte
natural ou acidental e garantia desemprego)

(Consulte um de nossos corretores)

Rede Credenciada

Rede Credenciada

Somente os casos de urgência e
emergência, quando for comprovada
a impossibilidade de utilização de uma
cooperativa integrantes do
Sistema Nacional Unimed.

Somente os casos de urgência e
emergência, quando for comprovada
a impossibilidade de utilização de uma
cooperativa integrantes do
Sistema Nacional Unimed.

Acompanhante  

Acompanhante  

Abrangência Geográfica - Nacional
 
Cidade do Rio de Janeiro e Duque de Caxias

Demais cidades.

Abrangência Geográfica - Nacional
 
Cidade do Rio de Janeiro e Duque de Caxias

Demais cidades.

http://www.unimedrio.com.br/guia-medicohttp://www.unimedrio.com.br/guia-medico

http://www.unimedrio.com.br/guia-medico

http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=4914
&cd_secao=65134
http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=4914
&cd_secao=65134

http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=4914
&cd_secao=65134

http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=65134
http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=65134


Ômega Plus

Abrangência Territorial                                     Nacional

Internação  Clínica e Cirúrgica                          Quarto particular, com banheiro privativo

                                                         Qualquer paciente, sem limite de idade

Obstetrícia e Parto                                            Sim

Atendimento de urgência e emergência           Coberto, na forma da lei

Exames complementares e tratamento             Em regime hospitalar e ambulatorial

Consultas em regime ambulatorial                   Coberto

Reembolso 

Vantagens adicionais (Unimed Farmácia e 
Unipsico)

Descontos na compra de medicamentos e em
atendimento psicológico.
(Consulte um de nossos nossos corretores)

Opcionais (Consulte um de nossos corretores)
Produtos Opcionais (SOS Unimed,
Transporte Aeromédico e Unimed Viagem)

Rede Credenciada

Acompanhante  

Abrangência Geográfica - Nacional
 
Cidade do Rio de Janeiro e Duque de Caxias

Demais cidades.

http://www.unimedrio.com.br/guia-medico

http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=4914
&cd_secao=65134

Somente os casos de urgência e
emergência, quando for comprovada
a impossibilidade de utilização de uma
cooperativa integrantes do
Sistema Nacional Unimed.

http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimedrio.com.br/guia-medico
http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=65134

	Página 1
	Página 2
	Página 3

