


Apresentação do Produto Hospitalar Adesão



Unimed
Hospitalar

Coberturas* para emergências, urgências, 
internações hospitalares, consultas obstétricas 
e exames para acompanhamento de pré-natal 
na rede nacional diferenciada, além do 
Sistema Unimed ou ainda, se preferir, por meio 
de reembolso. 

BENEFÍCIOS:

 Desconto em farmácias

 Clube de Vantagens

Saúde

*Não estão cobertos consultas e atendimentos ambulatoriais para fins de 
diagnóstico, terapia ou recuperação.
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Saúde

Coberturas Hospitalares

Líder

Cirurgias Refrativas
Miopia – a partir de 3 graus e 

Hipermetropia até 6 graus

Refeição para Acompanhante Independente da idade do internado

 Pré-Natal, incluindo exames/ procedimentos necessários, de acordo com o Rol de Procedimentos;
 Tratamento pré-natal das hidrocefalias e cistos cerebrais;
 Assistência Integral ao RN (berçário e UTI Neonatal);
 Internações para as complicações do Processo Gestacional, partos e parto à termo, inclusive em UTI, sem 

limitação de prazo.

Coberturas Obstétricas
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Saúde

Carências

 Não haverá exigência do cumprimento de prazos de carência para grupo inicial, desde que as inclusões ocorram 
em até 30 dias do início de vigência da apólice/contrato; 

 Os segurados inscritos após 30 dias da vigência da apólice/contrato cumprirão os prazos carências, contados a 
partir do início de vigência do seguro individual.

Procedimento Prazos

Urgência e Emergência 24 horas

Consultas, Exames Complementares – Pré-Natal 60 dias

Internações Clínicas, Cirúrgicas e Psiquiátricas 180 dias

Internações Obstétricas (Exceto parto a termo) 180 dias

Parto a termo 300 dias

Transplantes 180 dias
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Saúde

Coparticipação
 Fica assegurado a cobrança de coparticipação, sendo para Internações Clínicas, Cirúrgicas e Obstétricas de 30% 

com limite máximo que poderá ser de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) ou R$10.000,00 (Dez Mil Reais), de acordo 
com a tabela a ser escolhida pelas entidades;

 A coparticipação na internação psiquiátrica que ultrapassar 30 (trinta) dias de internação no transcorrer de 1 
(um) ano de contrato, será de 30% (trinta por cento) e não terá limite de valor..

Segurados dependentes
Serão permitidas as inclusões de:
 Cônjuges;
 Filhos, solteiros, até 30 anos;
 Filhos inválidos de qualquer idade do Segurado titular;
 Enteado ou menor tutelado, que ficam equiparados aos filhos do Segurado titular.

Segurados dependentes
Serão permitidas dentro das condições autorizadas pela Seguradora, conforme negociação entre as partes, desde 
que cadastrado no mesmo plano do segurado principal.
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SaúdeReembolso

Múltiplos de Reembolso

Plano Diária Hospitalar Diagnose e Terapia Honorários Médicos

Líder 8x 8x 8x

Coberturas

Líder

Miopia com ou sem astigmatismo, a partir de 3 graus e 
Hipermetropia com ou sem astigmatismo, até 6 graus

✔

Refeição para acompanhante independente da idade do 
internado

✔

Transplantes Extra Rol - Coração, Pâncreas, Pulmão e Fígado (Sob 
protocolo) – Exclusivo por reembolso, dentro do limite da tabela

✔
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Saúde

Rede

Líder

Região Hospital

São Paulo
Albert Einstein, Sírio Libanês, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa (Mirante), HCOR, 

Nove de Julho e Moriah

Rio de Janeiro
Clínica São Vicente da Gávea, Copa D’or, Barra D’or, Quinta D’or, Pro-Cardíaco e 

Samaritano

Belo Horizonte Hospital Mater Dei

Porto Alegre Hospital Moinhos de Vento

Recife Real Hospital Português, Memorial São José e Santa Joana

Brasília Santa Lúcia, Santa Luzia, Santa Helena e Hospital Anchieta (Taguatinga)
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