Proposta para Implementação de Plano de Saúde e Odontológico
COLETIVO POR ADESÃO - EXTRAMED

Sobre a EXTRAMED:
Fundada em 1997 a EXTRAMED é pioneira no registro da ANS desde 2001. Atua
no mercado nacional como Administradora de Benefícios comercializando os melhores
produtos coletivos por adesão, destinados às pessoas vinculadas a conselhos
profissionais, entidades de classe, sindicatos e associações de profissões
regulamentadas e seus dependentes elegíveis, planos empresariais e planos para
órgãos públicos.
A EXTRAMED apresenta a Humana Saúde Londrina, que em convênio com o Hospital
do Coração, oferece esta proposta de parceria na prestação de serviços médicos e
hospitalares para os funcionários e dependentes da sua Associação/Sindicato.

Sobre a Humana Saúde:
Athena Saúde é a 3º maior empresa de medicina de grupo do Brasil e proprietária da
Humana Saúde, 13º Operadora de Planos de Saúde do Brasil, com mais de 850 mil
beneficiários e mais de 3,5 milhões de atendimentos por ano. A Humana Saúde
chegou em Londrina como a mais nova opção de plano de saúde e com a missão de
gerar acesso à saúde de qualidade para os londrinenses. Seus produtos e serviços se
destacam pela excelência no atendimento aos clientes, equipamentos de última
geração, inovações tecnológicas para atender com excelência as necessidades
ambulatoriais, emergências em níveis local, regional e nacional para pessoas física e
jurídica.
A chegada da Humana Saúde foi marcada pela inauguração do Centro Médico de
Londrina, localizado na Av. Higienópolis, n° 602, que concentra os serviços da rede
própria, além da disponibilidade em rede credenciada de hospitais, clínicas e
laboratórios.
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*Haverá construção de um novo hospital da Humana Saúde em breve na cidade de
Londrina.
Diferenciais inclusos no Plano Humana Saúde Extramed:
Plano Coletivo por Adesão: Redução de valores, com pagamento direto pelo
associado.
Zero Coparticipação: Não há pagamento a mais para realizar exames, internamentos
e cirurgias, somente coparticipação de 20% em consultas, equivalente a R$12,50.
Plano Odontológico: A Humana Odonto tem cobertura completa aos associados e
sem coparticipação.
Pronto Atendimento Próprio: Trata-se da sede própria da operadora, localizada em
um prédio de arquitetura moderna localizado na Av. Higienópolis, n° 602, uma das
regiões mais nobres da cidade, que reúne atendimentos de diversas especialidades,
estrutura para realização de exames de imagem, coletas laboratoriais e consultas
eletivas.
Hospitais

Credenciados:

Hospital

do

Coração

e

Unidade

Bela

Suíça

(Coraçãozinho). Indicado com um dos hospitais mais modernos do País, possuindo
heliponto, plataforma para cirurgia robótica, centro cirúrgico com sete salas, UTI
pediátrica, UTI adulto, UTI neonatal, alas exclusivas para atendimento de gestantes e
crianças. As Instalações planejadas para oferecer o máximo de conforto para
pacientes e acompanhantes.
Rede de Diagnóstico e Exames Laboratoriais: Sabin Medicina Diagnóstica e
Ultramed Unidade Bela Suíça.
Pronto Atendimento Virtual (P.A.): Nosso serviço de P.A. Virtual permite o
atendimento imediato do paciente onde ele estiver na hora em que precisar.
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Telemedicina:
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médica,

a

realização
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diagnósticos e muito mais de onde o médico estiver para qualquer outro lugar do
mundo.
Humana Aero-médico: É um serviço de remoção de qualquer parte do Brasil para
Londrina com estrutura médico-hospitalar perto da sua família. Conta com aviões
aparelhados e equipes preparadas para situações em que seja necessária uma UTI
aérea.
Ambulância (24 horas): A Humana Saúde disponibiliza o serviço de remoção
terrestre por meio de transporte especializado e equipe de pessoal técnico preparada
para o atendimento.
Seguro Desemprego: Plano pago por até 06 meses caso o titular perca o emprego.
Seguro Remissão: Plano pago aos dependentes por 12 meses em caso de
falecimento do titular.
Seguro de Vida e Assistência Funeral: Assistência em caso de morte do titular e/ou
dependentes.
Não há limite de idade para participação dos filhos.
Atendimentos de Urgências e Emergências em todo território nacional em
clínicas e Hospitais credenciados a Rede Humana/Abrange realizado pelo
sistema de intercâmbio.
Tabela de valores dos Planos Humana Saúde anexo:
Atenciosamente,
Ramon de Rezende
43.98813-1502
Relacionamento – P
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Especial acima de 59 anos ou mais

Tabela Pessoa Extramed - Promocional
Linha Produto

Adesão

Produto

Vip I + Odonto

Registro ANS
Coparticipação

59 + anos
Produto
Registro ANS

487.259/20-2
20% somente consultas médicas

Atendimento rede própria e
credenciada

Rede

R$

607,08

R$ 602,08

Prêmio I
487.312/20-2

Coparticipação

25% somente consultas
médicas e exames limitado
ao máximo de R$ 70,00

Rede

Atendimento rede própria e
credenciada

Acomodação

Enfermaria

Acomodação

Enfermaria

Segmentação

Ambulatorial + Hospitalar +
Obstetrícia + Odonto

Segmentação

Ambulatorial + Hospitalar +
Obstetrícia

Acompanhante

Até 18 ou 60+

Beneficiário

TITULAR

Acompanhante

60+

DEPENDENTE

00 a 18 anos

R$

102,05

R$

97,05

19 a 23 anos

R$

125,58

R$

120,58

24 a 28 anos

R$

134,91

R$

129,91

29 a 33 anos

R$

143,89

R$

138,89

34 a 38 anos

R$

148,23

R$

143,23

39 a 43 anos

R$

171,06

R$

166,06

44 a 48 anos

R$

239,03

R$

234,03

49 a 53 anos

R$

322,41

R$

317,41

54 a 58 anos

R$

380,87

R$

375,87

**Todos os contratos com vigência no mês de agosto, terão carência zero para consultas e exames
simples;
Vigências: 01, 10 e 20

