
 

 

  
 

EDIÇÃO Nº 30 – SETEMBRO/2018 
 
 

PLANO MÉDICO UNIMED RIO  
CAMPANHA DE ADESÃO SEM CARÊNCIA 

Informamos aos Participantes e Assistidos que a SIAS, por intermédio da MAPMA 
Administradora de Benefícios, negociou com a Unimed-Rio um novo período de 
Campanha de Adesão ao CONTRATO 2, com ISENÇÃO DE CARÊNCIAS (exceto 
para parto e CPT), 
 
A campanha é destinada àqueles que estão inscritos em plano médico-hospitalar e 
que preencham as seguintes condições: 

1. Ser Participante ou Assistido da SIAS;  
2. Ter até 58 anos (inclusive); 
3. O plano médico-hospitalar de origem ser compatível com o do CONTRATO 2 

(possuir coberturas ambulatorial + hospitalar e obstetrícia); 
4. Os dependentes do Titular se enquadrarem na regra de elegibilidade do 

CONTRATO 2: cônjuge, companheiro(a), filho(a), enteado(a), menores sob 
guarda por força judicial, tutelados e curatelados todos equiparados a filhos(as), 
nora, genro, neto(a), bisneto(a) e sobrinho(a); 

5. Ser comprovada a vinculação mínima de 2 (dois) anos ou 1(um) ano com 
preenchimento de DPS (Declaração Pessoal de Saúde), sujeito à análise de CPT 
– Cobertura Parcial Temporária, a planos médico-hospitalares das seguintes 
operadoras: Unimed´s, Amil, Golden Cross, Bradesco Saúde e Sul América 
Saúde; 

6. Ser comprovada a adimplência nos últimos 3 (três) meses no plano médico-
hospitalar de origem. 
 
 

 
Período da Campanha de Adesão 

 
 
 
Os valores em vigor estão descritos na tabela abaixo: 
 

 
 
 
 

COMUNICA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentação exigida: 

a) Original da proposta do CONTRATO 2, devidamente preenchida, rubricada e 
assinada pelo Titular (documento disponível no site da SIAS – www.sias.org.br; 

b) Cópia do contracheque e do comprovante de residência do Titular emitido nos 
últimos três meses; 

c) Cópia da Identidade e CPF do titular e de seus dependentes; 
d) Cópia do documento comprobatório da elegibilidade (parentesco) do dependente 

em relação ao titular; 
e) Original da Declaração de Vinculação com a operadora do plano médico-

hospitalar de origem, comprovando o tempo de permanência mínima (do titular e 
dependentes) de 2 (dois) anos ou de 1 (um) ano; 

f) Cópia dos comprovantes de pagamento dos últimos 3 (três) meses, ou 
declaração de adimplência emitida pela operadora do plano médico-hospitalar de 
origem; 

g) Outros documentos que possam ser exigidos, posteriormente, pela Unimed Rio. 
 

A Central de Atendimento da SIAS permanece à disposição para o esclarecimento 
de eventuais dúvidas. 

Ou entre em contato com a Mapma através dos telefones (21) 2102-1312 (Rio de 
Janeiro) ou 0800 0251312 (demais estados). 

 
RJ, 20 de setembro de 2018 

DIRETORIA EXECUTIVA 
 

 

 
Central de Atendimento SIAS 

De segunda a sexta, das 10 às 16 horas 
Rua do Carmo, 11, 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP.: 20011-020 

www.sias.org.br – CONTATO 
 facebook.com/siasbrasil 

http://www.sias.org.br/

