Perguntas frequentes
Mais informações relacionadas planos de saúde Goiânia

Telefone Amil Planos de Saúde Goiânia: Para fazer seu plano de saúde Amil em
Goiânia, ligue para um de nossos telefones: (62) 4053-9066 ou 4004-0435 Ramal 1506.
Temos planos de saúde Amil com condições especiais.
Planos de saúde Amil tabela de preços: Receba a tabela de preços Amil Goiânia em
seu e-mail ou faça uma simulação online informando as idades. Nossos consultores
irão lhe ajudar na melhor opção de plano de saúde Amil com condições especiais e
carências reduzidas.
Amil planos de saúde Boleto: Para solicitar 2ª via de boleto do seu plano de saúde
Amil Goiânia, acesse nosso atendimento e fale com nossos consultores agora mesmo,
eles poderão lhe ajudar.
Amil planos de saúde CNPJ: Para fazer seu plano de saúde Amil empresarial em
Goiânia é muito fácil. Você só precisa ter um CNPJ ativo e com apenas 2 pessoas já
poderá contratar o Amil empresarial com condições especiais, tabela de preços
reduzidas, menores carências e cobertura nacional.
Planos de saúde Amil preços: Você pode verificar a tabela completa de preços Amil
Saúde em nosso atendimento ou solicitar e enviaremos sua cotação. Apenas
informando as idades já conseguir definir os preços de sua mensalidade e a melhor
opção de plano Amil.
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Quais serviços Amil Saúde posso solicitar via internet?
Como usuário Amil, você poderá solicitar via Internet o seu orientador médico ou
odontológico, carteirinha de identificação de usuário, contrato completo, boleto para
pagamento do seu plano (2ª via), Demonstrativo para IR e todo histórico das
solicitações feitas a Amil.
Quais serviços Amil Saúde posso solicitar via SMS?
Por SMS os usuários Amil Saúde podem solicitar Boletos, orientador médico, Segunda
via de carteirinha e até o número da carteirinha para usar em suas consultas. Para
mais informações consulte o artigo completo em
http://planosdesaudegoiania.blogspot.com.br/2013/12/cliente-amil-agora-podesolicitar.html
Posso consultar a rede credencia Amil pela Internet?
Sim. Acessando o site www.amil.com.br você encontrará uma área chamada "Encontre
seu credenciado", basta pesquisar de acordo com suas necessidades, escolhendo
cidade, plano, etc. Em caso de dúvidas, consulte nosso atendimento online no
telefone: 4004-0435 Ramal 1506.

Como funciona o sistema de reembolso dos planos de saúde Amil?
Se o plano contrato tiver incluso essa facilidade, você poderá utilizar esse sistema para
realizar consultas com médicos, laboratórios, clínicas e demais serviços não
credenciados pelo plano, ou seja, além de toda rede Amil Saúde constante em seu guia
de usuário (orientador médico), você poderá utilizar médicos a sua escolha e receber o
valor do reembolso estipulado para sua categoria de plano. É importante lembrar que
o reembolso tem o valor máximo estipulado para cada categoria de plano. Para
receber o reembolso os procedimentos também devem ser cobertos pelo plano e
estarem fora do período de carência.
O que é rede própria Amil?
É a rede de hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios que fazem parte do Grupo
Amil. Ao utilizar essa rede o usuário conta com o que há de mais moderno nos serviços
de saúde privada. A Amil saúde possui um sistema integrado permitindo a rápida
comunicação entre todas as suas unidades gerando mais comodidade e agilidade no
atendimento de seu plano de saúde, além disso, para quem possui os planos
coparticipativos da Amil, não haverá cobrança de nenhum procedimento solicitado.
Existem limites para consultas, internações, cirurgias ou exames nos planos de saúde
Amil?
Não. Os usuários dos planos de saúde Amil podem utilizar esses serviços livremente
conforme solicitação médica para os mais variados tipos de tratamentos cobertos pelo
ROL de procedimentos ANS.
Os planos de saúde Amil cobrem fonoaudiologia?
Sim. A cobertura poderá variar de acordo com o tipo de plano e acomodação
contratados e seguem o disposto no ROL de procedimentos da ANS.
O que é coparticipação nos planos de saúde Amil?
A coparticipação são os valores pagos pelo usuário para utilização de procedimentos
médicos e hospitalares, caso seu plano de saúde Amil seja do tipo coparticipativo.
Esses valores são pagos em fatura posterior ao atendimento e podem ser consultados
previamente à contratação do plano ou sempre que desejar.
Como funciona a coparticipação em caso de internação?
Para os casos de internação, a taxa é cobrada uma única vez por evento. Durante o
período de internação não serão cobradas taxas de exames, cirurgias, etc. Não há
limite de dias para internação.
A Amil Saúde tem rede própria de hospitais em Goiânia?
Não. Porém a rede credenciada Amil em Goiânia conta com os melhores hospitais da
cidade, como o Hospital do coração Anis Rassi e o Hospital Unique, você poderá ver
toda rede credenciada Amil no link aqui mesmo nessa página.
Posso fazer um plano de saúde empresarial em Goiânia sendo MEI ?

Sim. Sendo MEI (Micro Empreendedor Individual) você pode fazer seu plano de saúde
com todas as vantagens de um plano empresarial, inclusive com descontos e
aproveitamento de carências.
Quais documentos preciso apresentar para contratar o plano de saúde Amil pelo
MEI?
É muito simples. Você vai precisar da Declaração de MEI, comprovante de endereço,
CPF e RG de todos os usuários maiores de 18 anos, RG ou certidão de nascimento dos
dependentes menores de 18 anos, certidão de casamento ou declaração simples de
união estável. Além disso precisamos informar os dados bancários da empresa, do
titular e peso e altura de quem está aderindo ao plano. No ato da contratação o titular
deverá preencher a declaração de saúde informando se existe algum problema de
saúde conhecido até essa data, se está em tratamento ou tem indicação para
tratamento ou cirurgias.
O que é preciso para fazer uma cotação de plano de saúde empresarial em Goiânia?
A cotação de plano de saúde empresarial é rápida, precisamos de poucos dados
inicialmente, como idade dos usuários que entrarão no plano, localização da empresa
(Conforme consta na RF) e o tipo de plano que deseja contratar. Com esses dados já
poderemos iniciar sua cotação e passar os valores de seu plano de saúde empresarial.

As tabelas com preços dos planos de saúde podem ser alteradas a qualquer momento pelas operadoras. Temos planos de saúde para
pessoa física, profissionais liberais e empresariais (planos de saúde para empresas a partir de 2 vidas). Planos de saúde para empresas
ficam até 40% mais baratos que os planos de saúde pessoa física. Carências dos planos de saúde empresariais também são menores, para
fazer um plano de saúde empresarial só precisa ter um CNPJ (pode ser MEI) ativo e no mínimo 2 pessoas. Solicite seu orçamento sem
compromisso dos melhores Planos de Saúde de Goiânia. Podemos te orientar na escolha do melhor Plano de Saúde para sua empresa ou
para sua família.
*De acordo com a categoria do plano escolhido e faixa etária. Planos de saúde sem carências para empresas a partir de 11 vidas ou que
venha de empresas congêneres a 12 meses ou mais, tendo efetuado o último pagamento de mensalidade em no máximo 60 dias. Clique
aqui para visualizar as carências completas da Amil Saúde Goiânia.

