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CONTRATAÇÃO Determina se o plano destina-se à pessoa física ou jurídica. 
A contratação pode ser Individual ou Familiar, Coletivo por 
Adesão e Coletivo Empresarial.

SEGMENTAÇÃO 
ASSISTENCIAL

Define a amplitude da cobertura assistencial do plano de saú-
de. A segmentação assistencial é categorizada em: referência, 
hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, ambu-
latorial, odontológico e suas combinações. 

PADRÃO DE 
ACOMODAÇÃO

Define a hotelaria do leito de internação nos planos 
hospitalares. O padrão de acomodação pode ser coletiva 
ou individual.

ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA

Área em que a operadora de plano de saúde se compromete a 
garantir todas as coberturas de assistência à saúde contratadas.

ÁREA DE ATUAÇÃO É a especificação nominal do(s) estado(s ) ou município(s) 
que compõem as áreas de abrangência estadual, grupo de 
estados, grupo de municípios ou  municipal  

COBERTURAS E 
PROCEDIMENTOS 
GARANTIDOS

É o conjunto de procedimentos a que o consumidor tem 
direito, previsto na legislação de saúde suplementar pelo 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a 
referência básica para cobertura mínima obrigatória, e no 
contrato f rmado com a operadora, conforme a segmentação 
assistencial do plano contratado. O consumidor deve analisar 
detalhadamente as coberturas a que tem direito. 

EXCLUSÕES DE 
COBERTURAS

É o conjunto de procedimentos a que o consumidor não tem 
direito, previsto na legislação de saúde suplementar, confor-
me a segmentação assistencial do plano contratado.

CARÊNCIAS Carência é o período em que o consumidor não tem direito 
a algumas coberturas após a contratação do plano. Quando 
a operadora exigir cumprimento de carência, este deve estar 
obrigatoriamente escrito, de forma clara, no contrato. Após 
cumprida a carência, o consumidor terá acesso a todos os 
procedimentos previstos em seu contrato e na legislação.
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OPERADORA: UNIMED DO ESTADO DE SP

FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS.

CNPJ: 43.643.139/0001-66

Nº DE REGISTRO NA ANS: 319996

SITE: www.unimeds.com.br

CONTACT CENTER 24 HORAS: 0800 772 3030
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