
 

 
 
 

UNIMED-BH 

Este plano de saúde tem por objeto a cobertura de serviços de assistência 

médico-hospitalar, de diagnóstico e terapia, aos associados regularmente 

inscritos na Asscontas e seus dependentes. Desde que optem pela adesão, 

conforme rol de procedimentos para os planos ambulatorial, hospitalar e 

obstetrícia, anexo à Resolução número 10 do Conselho de Saúde Suplementar 

(CONSU). 

O nosso plano é o UNIMAX – Plano Ambulatorial, Hospitalar e Obstétrico – o 

mais completo plano de cooperativas da UNIMED-BH. 

Antes de fazer sua adesão ao nosso plano, leia atentamente o contrato, 

verifique os valores, as datas de inclusões, exclusões e alterações, e a política 

de aproveitamento de carências para associados que migram de outro plano. 

Confira também a documentação necessária para as movimentações.  

 

O REAJUSTE PARA JANEIRO DE 2020 SERÁ DE 6,0% E AS TABELAS 

ABAIXO JÁ ESTÃO ATUALIZADAS COM ESTE PERCENTUAL. 

 

VALORES: 
 

Faixas etárias ENFERMARIA APARTAMENTO 

00 – 17 196,77 230,20 

18 – 29 289,61 338,78 

30 – 39 354,97 415,28 

40 – 49 388,60 482,75 

50 – 59 499,48 584,43 

=>60 811,46 1.003,57 

 

 

 



 

 
 

 

     TRANSPORTE AÉREO (compulsório) R$ 1,98 

TAXA DE IMPLANTAÇÃO R$ 10,80 

TAXA DE 2ª VIA DE CARTEIRA R$ 12,96 

 

OPCIONAIS - ODONTOLÓGICOS 

ODONTOPREV R$ 20,49 

REDE DENTAL R$ 20,49 

 

 

DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS 

REFERIDAS MOVIMENTAÇÕES  

  

INCLUSÕES 

TITULAR / 

DEPENDENTES 
DOCUMENTOS (CÓPIAS) 

 

TITULAR 

Identidade, CPF, cartão nacional de saúde, comprovante 

residência, contracheque e cartão funcional (Titular Terceirizado: 

solicitar declaração no Serviços Gerais). 

CÔNJUGE Identidade, CPF, cartão nacional de saúde, certidão de 

casamento ou declaração de união estável (via cartório). 

FILHOS Identidade ou certidão de nascimento, CPF (obrigatório, 

independente da idade) e cartão nacional de saúde. 

 

INCLUSÃO / EXCLUSÃO: Até o dia 03 de cada mês, para vigência dia 1° do 

mês subsequente. 

 



 

 
 
 

 

CARÊNCIAS: 
 

- 24 horas para urgência e emergência nos termos da lei; 

- 30 dias para consultas e exames básicos de diagnóstico e terapia; 

- 120 dias para cirurgias ambulatoriais; 

- 180 dias para as demais cirurgias; 

- 180 dias para exames especiais de diagnóstico e terapia; 

- 180 dias para diálise, hemodiálise e fisioterapia; 

- 180 dias para internações; 

- 180 dias para os demais procedimentos; 

- 300 dias para partos a termo; 

 

Atenção:  A redução ou eliminação de carências é uma concessão, que 

poderá ou não ser efetuada pela Unimed BH, após examinada toda 

documentação do proponente. 

 

OBSERVAÇÕES:  
 

- Os valores da comissão atual da Asscontas (Taxa Administrativa) de 8% (oito 

por cento) já estão incluídos nos totais de cada faixa etária. 

- O módulo transporte aéreo é compulsório para todas as adesões. 

- Os beneficiários que ainda não possuem o número do Cartão Nacional de 

Saúde, poderão consultá-lo através do site: 

https://portaldocidadao.saude.gov.br/portalcidadao/ ou cadastrá-lo na Unidade 

de Saúde do SUS mais próxima. 

- Todas as informações acima são para simples consulta. Leia o contrato em 

nossa sede e certifique-se das condições do plano.  

 

 

 

 

https://portaldocidadao.saude.gov.br/portalcidadao/


 

 
 

 

TELEFONES PARA CONTATO UNIMED BH:   

Informações: 08000 30 30 03 

Agendamento de consultas, exames e procedimentos: 4020 4020 

 

SITE UNIMED BH:  www.unimedbh.com.br 

 

ADMINISTRAÇÃO (Sede de Belo Horizonte):  Avenida Francisco Sales, 

1483, Santa Efigênia - Belo Horizonte - Minas Gerais – Brasil. 

http://www.unimedbh.com.br/

