PERGUNTAS E RESPOSTAS

QUE TAL
CONHECER
ASSUNTOS DE
SEU INTERESSE
DE FORMA
SIMPLES E
OBJETIVA?

(Série II)

Como você viu na dica anterior, desenvolvemos um “perguntas e respostas”
bem objetivo para familiarizá-lo(a)
com determinados assuntos. Desta vez
preparamos novos temas. Aproveite!
1.

Meu plano é ELOSAÚDE ou Unimed?

Apesar de não parecer, essa ainda é uma dúvida muito
frequente. Pois então vamos elucidá-la de uma vez para
sempre: seu plano é ELOSAÚDE. A ELOSAÚDE é uma operadora de
saúde que possui planos e serviços próprios, completamente independente da Unimed ou de
qualquer outra operadora.
2.

Por que eu possuo os cartões da ELOSAÚDE e da Unimed?

Porque a ELOSAÚDE mantém uma parceria operacional junto à Unimed de Santa Catarina, que
tem por objetivo ampliar seu alcance, gerar maior conforto, segurança e tranquilidade ao beneficiário através da oferta de uma rede credenciada mais ampla e presente em locais onde a
ELOSAÚDE não tem serviços próprios.
3.

Qual a diferença entre a rede própria da ELOSAÚDE e a rede parceira (Unimed, Unio-

donto etc.)? Que rede de atendimento devo escolher?
Rede própria é a rede que possui credenciamento direto com a ELOSAÚDE. Rede parceira, por
sua vez, é uma rede que presta serviços aos beneficiários por meio de contrato feito com outra
operadora.
Ambas as redes (própria e parceira) estão disponíveis ao beneficiário, contudo, quando
opta pela rede própria, ele fortalece a posição da ELOSAÚDE no mercado e estimula a
melhoria dos serviços dessa rede.
4.

Posso indicar um profissional para se credenciar junto à ELOSAÚDE?

Sim, com certeza. A ELOSAÚDE procura contratar profissionais adequados
às necessidades de seus beneficiários e uma indicação significa que o
profissional é conhecido e respeitado no segmento em que atua.
Com essa série de “perguntas e respostas” esperamos que você se
familiarize ainda mais com a ELOSAÚDE.

Na próxima edição a última série de
“Perguntas e respostas” desta fase.
Não perca. FICA A DICA!

