REEMBOLSOS
Conforme deliberação da Assembléia Geral, realizada no dia 01 de dezembro de 2018, seguem as orientações
sobre os pagamentos de reembolsos que passaram a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2019:
Tabela de Reembolsos para valores até R$1.203,75
1º e 2º meses de contribuição Carência
3º mês de contribuição 10%
4º mês de contribuição 20%
5º mês de contribuição 30%
6º mês de contribuição em diante 40%
Procedimentos:
* O percentual máximo para pagamento de reembolso dos procedimentos que são reembolsados e que constam
neste material é de 40%, até o teto de R$ 481,50 para despesas até R$ 1.203,75, de um mesmo procedimento.
* Para despesas acima de R$ 1.203,75 de um mesmo procedimento e para despesas com filhos, quando o pai
e a mãe são sócios, será pago reembolso de acordo com a tabela abaixo:
Valores de referência para Reembolso de
Teto do
Teto do
Acréscimo para
um mesmo procedimento, para sócios(as)
com a carência dos 40%

Até R$ 1.203,75
R$ 1.204,82 à R$ 1.578,25
R$ 1.579,32 à R$ 1.952,75
R$ 1.953,82 à R$ 2.327,25
R$ 2.328,32 à R$ 2.701,75
R$ 2.702,82 à R$ 3.076,25
R$ 3.077,32 à R$ 3.450,75
R$ 3.451,82 à R$ 3.825,25
R$ 3.826,32 à R$ 4.199,75
R$ 4.200,82 à R$ 4.574,25
R$ 4.575,32 à R$ 4.948,75
R$ 4.949,82 à R$ 5.323,25
Acima R$ 5.324,32

reembolso dependentes quando o Pai Reembolso para
Para
e a mãe são sócios
dependentes
sócios(as)
R$ 481,50
+ 25%
R$ 601,87
R$ 513,60
+ 25%
R$ 642,00
R$ 545,70
+ 25%
R$ 682,12
R$ 577,80
+ 25%
R$ 722,25
R$ 609,90
+ 25%
R$ 762,37
R$ 642,00
+ 25%
R$ 802,50
R$ 695,50
+ 25%
R$ 869,37
R$ 749,00
+ 25%
R$ 936,25
R$ 802,50
+ 25%
R$ 1.003,00
R$ 856,00
+ 25%
R$ 1.070,00
R$ 909,50
+ 25%
R$ 1.136,87
R$ 963,00
+ 25%
R$ 1.203,75
R$ 1.150,00
+ 25%
R$ 1.300,00

* Mesmo procedimento refere-se a todas as despesas referentes a uma situação, ex: um parto, uma internação,
uma cirurgia, etc.
* Será pago um (01) reembolso no valor do teto conforme tabela acima para cada sócio e dependente por ano.
* Para associados(as) com até 5 contribuições pagas o pagamento de reembolso será de 10%, 20%, ou 30%,
calculado sobre o valor das despesas, tendo como referência o valor máximo de R$ 1.203,75;

Consultas :
* As consultas médicas feitas com médicos com convênio e consultas no pronto socorro serão reembolsadas
40 %, até o teto de R$ 90,00. Quando pai e mãe sócios será de 70%, até o teto de R$ 125,00.
* As consultas médicas feitas com médicos que não têm convênio serão reembolsadas no valor máximo de
R$ 60,00. Quando o pai e mãe sócios será 70%, até teto de R$ 72,00.
* O reembolso para consultas médicas em especialidades que o sindicato não tem convênio o reembolso é de
até 40% até o teto de R$ 90,00. Quando o pai e mãe são sócios será de70%, até o teto de R$ 125,00.
* O curso de idioma será reembolsado 40% até o teto de R$51,00 das mensalidades e apenas um curso
por carteirinha. Quando o pai e mãe são sócios será 70%, até teto de R$ 73,00. (Não reembolsamos matrícula
e material).
* Lentes de óculos serão reembolsadas um par por ano, independente de ser lente de óculos ou lente de
contato no valor máximo de R$150,00 (deverá ter a receita da lente).
* Consultas c/ Nutricionista e Nutrólogo serão reembolsadas 04 por ano, somente com convênio, até o teto de
R$ 90,00, Quando pai e mãe são sócios será de 70%, até teto de R$ 117,00.
* Psicopedagogo (a) será reembolsado 40% do valor mensal durante 06 meses por ano, somente com os
profissionais com convênio, até o teto de R$ 120,00. Quando pai e mãe são sócio será de 70%, até teto de R$
168,00.
* Fonoaudiólogo (a) será reembolsado 40% do valor mensal durante 06 meses por ano, somente com os

profissionais com convênio, até o teto de R$ 120,00. Quando o pai e mãe são sócios será de 70%, até o teto
de R$ 168,00.
* Psicólogo (a) será reembolsado 40% do valor mensal durante 06 meses por ano, somente com os
profissionais com convênio, até o teto de R$ 120,00. Quando pai e mãe são sócios, será de 70%, até teto de
R$ 168,00.
* Hidroginástica ou Natação: Será reembolsado 40% do valor mensal durante 06 meses por ano, somente para
quem tem algum problema de saúde e que tenha encaminhamento médico.
* Fisioterapia: Será reembolsado 40% do valor mensal durante 06 meses por ano, somente com os
profissionais com convênio e com encaminhamento médico até o teto de R$ 120,00. Quando pai e mãe são
sócios o reembolso será de 70% até teto de R$ 168,00.

Outros serviços:
* Escleroterapia Secagem de Varizes (uma por ano ou duas a cada 02 anos).
* Bota ortopédica ou gesso (com encaminhamento médico) será reembolsado 1 vez ao ano .
* Raio X (40% com teto de R$ 100,00):
-Raio x médico
-Raio x odontológico periapical (somente com encaminhamento dos dentistas do sindicato).

Ultrasssonografias:
* Ultrassonografias Comuns serão reembolsadas até o teto de R$36,00;
* Ultrassonografias com Doppler serão reembolsadas até o teto de R$60,00;
* Ultrassonografias Morfológicas serão reembolsadas até o teto de R$60,00.

Exames médicos serão reembolsados até o teto de R$ 800,00 anual, por carteirinha:
• Exames Médicos (com apresentação do resultado):
•Exames laboratorias/oftamologicos/Pulmonares/Neurologicos/cardiológicos;
•Ressonância;
•Mamografia;
•Audiometria;
•Endoscopia ;
•Tomografia;
•Densitometria óssea;
•Biopsia;
•Punção;
•Colonoscopia;
•Colposcopia;
•Procedimentos médicos feitos nos consultórios;
•Eco Doppler;
• Exame Preventivo do Câncer;
• Cauterização no Útero;
•Pronto Socorro com procedimentos e internação;
•Relatórios de cooparticipação Unimed e Agemed.
* Os demais procedimentos que constam neste material não terão reembolsos. Terão somente o desconto pelo
convênio.
* Procedimentos estéticos não terão reembolso.
* O prazo para poder reembolsar é de 03 meses (90 dias). Não podendo ultrapassar esse período.
* Somente receberá reembolso quem estiver contribuindo com a mensalidade no valor de R$ 56,00 e demais
contribuições definidas em assembléia.

