
QUE TAL TER UMA
NOVA OPÇÃO EM
PLANO DE SAÚDE
COM PREÇO 
REDUZIDO?

Na próxima edição: “Coparticipações.” 
Não perca. FICA A DICA!

QUAL É O SEU PERFIL?

Como você sabe, um dos grandes desafios da 
ELOSAÚDE é encontrar alternativas para 
que todo o público vinculado às suas 
patrocinadoras (Eletrosul, Fundação 
Elos, Previg e Tractebel Energia) possa 
ter um plano de saúde adequado às suas 
necessidades e, principalmente, compatível 
com sua realidade financeira.

Esse desafio motivou a criação do Plano PERFIL, o mais 
recente produto da ELOSAÚDE. Trata-se de um plano exclu-

sivamente médico-hospitalar (sem odontologia) que oferece 
todas as coberturas do rol de procedimentos da Agência Nacional 

de Saúde — ANS, além de atendimento em todo o Brasil.

Em razão de seu preço extremamente atrativo (cerca de 80% mais barato que produtos similares 
oferecidos pelas grandes operadoras de mercado) o plano PERFIL foi desenvolvido como alterna-
tiva de economia, preservando a qualidade e a segurança que se busca quando da escolha de um 
plano de saúde.

Outro fator importante é que no Plano PERFIL você pode incluir dependentes até o quarto grau 
consanguíneo e até o segundo grau por afinidade. Isso significa estender o benefício a um grupo 
familiar muito maior do que o habitual. E mais, as cobranças podem ser enviadas diretamente para 
os dependentes, sem que você tenha de assumir essa responsabilidade.

O lançamento oficial desse novo produto tem sido feito gradativamente, de modo a atingir todo o 
público-alvo da ELOSAÚDE sem gerar sobrecarga administrativa. Por isso os beneficiários que 
ainda não receberam o material informativo sobre o plano deverão recebê-lo muito em breve, em 
sua residência.

Mas o fato de não ter recebido o material de divulgação não significa que você não possa aderir 
ao plano. Se quiser saber mais vá até o site da Associação (www.elosaude.com.br) e clique na 
imagem “Plano PERFIL”, que está à esquerda na página principal, abaixo do box “Novidades”. 
Lá você vai conhecer todas as particularidades (coberturas, carências, coparticipações 
etc.), além do preço, que é o grande diferencial desse produto.

As informações disponibilizadas no site são bastante claras e elucidativas, contudo, 
se depois de consultá-las você ainda tiver dúvidas, basta entrar em contato com 
a ELOSAÚDE pelo telefone (48) 3298-5568 (falar com o Tutui).

O Plano PERFIL é um produto completo em termos de coberturas legais, 
que conta com extensa rede assistencial, espalhada por todo o Brasil e 
que ampliou o conceito de dependentes; tudo isso por um preço 
extremamente atrativo e com toda a garantia de confiança que a 
ELOSAÚDE representa para você.

Não perca tempo! Visite o site, conheça o PERFIL e desfrute 
de seus benefícios.


