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Os melhores planos de saúde para Goiânia e região, com descontos de até 30% na mensalidade e
menores carências. Empresarial, familiar e individual, faça sua cotação!
Todos os planos de saúde Amil linha Blue com atendimento em Goiânia, são completos, sem taxas de
consulta, atendem nos melhores hospitais de Goiânia e região e possuem amplo credenciamento nacional.
Você poderá utilizar seu plano Amil em qualquer lugar do Brasil com total segurança e confiabilidade do
maior grupo de saúde da América Latina. Ligue agora e fale com nossos consultores online: 4004-0435
Ramal 1505 atendimento nacional ou (62) 4053-9066
Conheça os novos planos de saúde Amil com coparticipação, agora você poderá escolher entre ter um plano
de saúde pagando uma mensalidade menor e participando com pequenos valores na utilização, como
consultas R$ 20,00 (vinte reais) e exames simples R$ 5,00. Fale com nossos operadores online e pergunte
sobre os planos coparticipativos Amil Linha Medial.

Plano de saúde Goiânia Amil Linha Blue 300
Cobertura completa, planos nacionais, sem taxas de consulta e os melhores hospitais de Goiânia.
Vantagens assim só a Amil saúde tem. Desconto de até 30% na mensaliade
Os planos Amil Saúde da Linha Blue 300 tem cobertura nacional, assim você pode utilizar seu plano de
saúde em qualquer lugar do Brasil. São milhares de hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios
espalhados por todo país. A Amil também tem a maior rede própria com hospitais certificados
internacionalmente e prontos para atender qualquer emergência médica.
Consulte nossa central de atendimento sobre os planos Amil sem carência e com desconto nas mensalidades.
Faça uma simulação do seu plano online sem compromisso e veja todas as vantagens de ter Amil Saúde em
Goiânia.

Plano de saúde Goiânia Amil Linha Blue 400
Planos de saúde empresariais a partir de 2 vidas com a melhor cobertura da região. Tabela de preços
e carências aqui, preços até 40% menores, faça sua simulação online.
Amil saúde Linha 400 tem a melhor cobertura hospitalar em Goiânia, com atendimento nacional completo e
sem taxas de consulta. Com a linha 400 Amil Saúde você tem toda a rede própria da Amil nas principais
capitais do país e atendimento em qualquer lugar do Brasil . A Amil tem a maior rede de hospitais e médicos
credenciados, são milhares de clínicas, consultórios, laboratórios e hospitais a sua disposição onde quer que
você esteja.
Cobertura opcional Multiviagem e Amil Resgate Saúde por apenas R$ 15,00 por titular, leve mais essa
tranquilidade para sua família.
Planos odontológicos Amil por apenas R$ 18,00 por pessoa, com cobertura completa e atendimento
nacional.
Consulte nossa equipe de vendas e faça sua simulação online agora mesmo.

Plano de saúde Goiânia Amil Linha Blue 500
Rede hospitalar de qualidade, mais opções de médicos, clíncias e laboratórios, Amil Saúde Linha 500 é
o seu plano de saúde com mensalidade até 40% menor, compare.
Sem dúvidas o plano de saúde Amil linha Blue 500 atende até os mais exigentes com a sua rede de hospitais
em Goiânia. Amil preparou esse plano com os melhores hospitais da região e atendimento completo
nacional com os melhores hospitais do Brasil. Você pode ter a sua disposição os melhores médicos, clínicas
e laboratórios com preços justos e competitivos.
Toda rede de hospitais oferecida pelo Amil Linha 400 e mais os hospitais Anis Rassi e Unique a sua
disposição, além de uma ampla rede de hospitais em São paulo e Rio de Janeiro.
Fale com nossos consultores online e faça simulação agora do seu plano.
A VipSaúde é uma corretora autorizada Amil Saúde em Goiânia, trabalhamos com todos os planos nacionais e
regionais e também com outras operadoras como SulAmérica Saúde, Bradesco Saúde, Unimed, Golden Cross,
América Saúde, Pró-Saúde e muitos outros.

