QUE TAL
CONTRIBUIR
COM O
FORTALECIMENTO
DE SEU PLANO
ELOSAÚDE?

FORTALECENDO SEU PLANO
O plano ELOSAÚDE é um benefício exclusivo
para você e seus dependentes inscritos. A
manutenção de custos competitivos e
atendimentos com alto padrão de qualidade
dependem de controles administrativos, mas,
principalmente, dependem da utilização
correta e consciente do plano.

Os reajustes anuais de preços levam em consideração aquilo
que foi arrecadado pelo plano (mensalidades e coparticipações pagas pelos beneficiários) e o custo dos serviços
(atendimentos utilizados pelo mesmo grupo de beneficiários),
por isso a consciência de cada beneficiário ao utilizar o plano reflete
diretamente na coletividade.
Ao utilizar serviços médicos e odontológicos você e seus dependentes podem adotar pequenas
atitudes que ajudarão a preservar o equilíbrio econômico do plano e a garantir que a ELOSAÚDE
continue a aprimorar os benefícios, além de seu padrão de serviços.
Veja como é simples:
• Não deixe de seguir as orientações e recomendações de seu médico ou dentista e evite interromper o tratamento prescrito. Lembre-se: um tratamento não concluído pode resultar no retorno dos sintomas e na necessidade de novos procedimentos e intervenções;
• E mais, quando você deixa de concluir um tratamento recomendado, corre o risco de ter de
repeti-lo integralmente, gerando desgastes para você e novos custos para o plano;
• Não tome remédios por conta própria. A automedicação é perigosa e pode causar danos à sua
saúde;
• Guarde os exames realizados nos últimos doze meses e sempre que procurar um novo
médico, apresente-os, para que ele conheça seu histórico de saúde;
• Não assine guias de atendimento em branco ou sem o devido preenchimento.
Sua assinatura funciona como uma autorização de pagamento, ou seja, permite
que o prestador a cobre pelo serviço, independentemente de ter sido ou não
realizado;
• Jamais empreste seu cartão. Isso é crime! Você perderá seu plano
ELOSAÚDE, além de sofrer outras sanções previstas em Regulamento;
• Repasse essas informações aos seus dependentes e oriente a
todos.
Viu como é simples? Agora você já sabe que pequenas atitudes
contribuem para a manutenção de um plano sólido e atrativo
financeiramente.
Na próxima edição: “Facilitando seu atendimento”.
Não perca. FICA A DICA!

