Corretor: planosdesaudetodosaqui.com.br
contato@planosdesaudetodosaqui.com.br
11 42158900
São Cristovão - Viva Melhor - Saúde PF

Viva Melhor - Tabela de Valores

 individual
Idade
59 a 199

Viva Melhor
Enf

Viva Melhor
Apto

699,00

876,00

São Paulo
Zona Leste
Viva Melhor
Enf

Viva Melhor
Apto

AMB SC- Unidade I (CAAV I)

sim

sim

CM São Cristóvão - Unid II

sim

sim

CM São Cristóvão - Unid III

sim

sim

CM São Cristóvão - Unid IV

sim

sim

H Sao Cristovao

sim

sim

Área de Comercialização
A abrangência de comercialização do produto Viva Melhor da São Cristóvão é exclusiva para São Paulo/Capital.

Área de Utilização
A abrangência utilização é exclusiva para São Paulo/Capital.

Avaliação Médica
É obrigatório a realização da avaliação médica antes do preenchimento da proposta
O titular deverá levar no dia da avaliação médica RG, CPF e laudo médico caso tenha doença ou lesão preexistente.
Bene ciários com IMC (índice de massa corpórea) a partir de 30.

É obrigatório o envio da declaração de saúde entregue no dia da avaliação médica, juntamente com a proposta.
A avaliação médica é valida por 30 dias.

Aviso Importante
São Cristóvão Viva Melhor - Produto totalmente voltado para o atendimento a 3º idade.
Um dos requisitos para comercializar este produto é a sua habilitação com o treinamento, para facilitar este
processo, por favor responda o questionário via link a seguir - clique aqui...

Benefícios Opcionais
Resgate R$ 15,00 com assinatura obrigatória do aditivo contratual de Resgate

Cancelamento do Contrato
O atraso nos pagamentos das mensalidades dos planos pessoa física por 60 dias acarretam o cancelamento do
contrato e as mensalidades em aberto constituem dívida.
Em casos de migração ou desistência, é necessário enviar carta de próprio punho, assinada pelo titular do plano,
para o cancelamento do contrato, desde que não existam boletos em aberto.
As solicitações deverão ser encaminhadas através do e-mail: planosdesaude@saocristovao.com.br
Caso não seja realizado o cancelamento, acarretará cobranças posteriores.

Contratos e/ou Aditivos Vigentes
Aditamento Contratual - assinatura obrigatória - Clique aqui
Contrato Pessoa Física - Viva Melhor
Folha de reti cação para bene ciários - deverá ser somente assinada NÃO preenchida.
Carta de orientação ao bene ciário que dispõe sobre o preenchimento da Declaração de Saúde padronizado pela
ANS.
Aditivo de resgate - assinatura opcional do titular
Aditivo de redução de carência - assinatura obrigatória para bene ciários que tenham plano anterior

Critérios de Redução de Carência
A operadora não realizará redução de carência, todos os bene ciários serão cadastrados com as carências
contratuais.

Documentos Necessários
Titular: cópia do RG, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular não
podendo ultrapassar os 90 dias da emissão.
Responsável legal: cópia do RG, CPF e comprovante de endereço em nome do responsável não podendo
ultrapassar os 90 dias da emissão.
Estrangeiros: cópia do RNE, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular
não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão.

Entrevista Quali cada
Obrigatória antes da assinatura do contrato.

Prazo de Entrega das Propostas
Após a data e assinatura da proposta o prazo máximo de entrega da mesma é de 48 horas de segunda a sextafeira.

Produto
Ambulatorial + Hospitalar SEM Obstetrícia

Regras Gerais
Titular: a assinatura do contrato de adesão deve ser exatamente igual ao documento entregue (RG ou CNH), é
obrigatório informar também o número do telefone e e-mail do titular.
Seguindo determinação da ANS (Agência Nacional de Saúde), não serão aceitos contratos, com bene ciários
titulares sem CPF, mesmo que menores de idade e com responsável.
Após a divulgação pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – sobre a Portabilidade Extraordinária da
UNIMED PAULISTANA, informamos que a comercialização de quaisquer produtos para bene ciários oriundos da
Unimed, serão consideradas administrativas e deverão ser feitas exclusivamente no escritório de vendas
localizado na Avenida Ipiranga, 344 32ª sala 321D - Edifício Itália - Centro/SP.
Para viabilizar a implantação das “Boas Vindas” aos bene ciários por parte da São Cristóvão é necessário que os
campos de telefone xo e celular sejam corretamente preenchidos.
As propostas somente serão cadastradas após o primeiro contato com o titular.
O orientador será enviado pelo São Cristóvão, junto com o Kit boas-vindas.

Taxa de Cadastro
R$ 15,00 por contrato

Telefones Úteis
Central de agendamento de avaliação médica: 2029-7320 a partir das 10:00hs.
Central de atendimento ao Corretor: 2029 7320
Central de atendimento ao cliente: 0800 770 0666

Tipo de Contratação
A comercialização do produto Viva Melhor da São Cristóvão é exclusiva para bene ciários a partir de 59 anos e
limitado a 74 anos 11 meses e 29 dias.
Não existe dependentes neste produto, ele é exclusivamente individual

Venda Administrativa

Venda Administrativa
As vendas para pessoas com idade igual ou superior a 75 anos só poderá ser ADMINISTRATIVA.
O interessado deverá entrar com contato direto com a operadora.

Vigência / Vencimento
A vigência para utilização é 24 horas da data de assinatura no contrato.
O vencimento das próximas mensalidades será após 30 dias contados da data de assinatura do contrato.

Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais
são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Os
preços e condições estão sujeitos a con rmação no ato do fechamento do contrato.

