
 

 

  
 

EDIÇÃO Nº 53 – SETEMBRO/2021 
 

AMPLIAÇÃO DOS PRODUTOS DE SAÚDE 
NOVA BANDEIRA - AMIL 

 
 
Por meio do SIAS COMUNICA nº 40, de 06/07/21, foi informado que a SIAS e a Mapma 
estavam estudando a entrada de três novas bandeiras para o segmento de planos 
médico-hospitalares - AMIL, ASSIM e PREVENT SENIOR - visando contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida e bem estar de seus participantes e assistidos.  
 
Após o período de análise das propostas, a operadora que preencheu plenamente os 
requisitos desejados foi a Amil, cujos planos médico-hospitalares serão disponibilizados 
pela SIAS à adesão voluntária dos participantes e assistidos da entidade, tornando-se 
uma alternativa ao contrato da Unimed-Rio, que seguirá em vigência.  
 
As principais características dos planos médico-hospitalares da Amil são: 
 
- Planos com cobertura regional ou nacional – para os residentes no RJ, SP ou DF; 
- Planos COM ou SEM coparticipação; 
- Forma de contratação: Coletivo por Adesão; 
- Forma de pagamento das mensalidades: pré-pagamento. 
 
A Amil faz parte do UnitedHealth Group, a maior e mais diversificada empresa do setor 
de saúde do mundo, com sede nos Estados Unidos. O UnitedHealth Group ocupa o topo 
da lista das empresas mais admiradas em seu segmento, segundo ranking da revista 
Fortune. Além do Brasil, oferece benefícios e serviços de saúde em mais de 130 países, 
para cerca de 140 milhões de pessoas. 
 
As adesões aos planos de saúde da Amil estão disponíveis aos participantes e assistidos 
da SIAS desde o dia 31 de agosto de 2021 e as solicitações recebidas até o dia 10 de 
cada mês serão analisadas e processadas para o 1º dia do mês subsequente, sendo o 
vencimento do boleto de pagamento da mensalidade sempre no dia 05 de cada mês. 
 
Importante ressaltar que o Plano Médico da Unimed-Rio (contratos 1 e 2) possui a forma 
pós-pagamento, portanto, caso o beneficiário da Unimed-Rio deseje mudar para a Amil, 
cuja modalidade dos planos é de pré-pagamento, haverá a cobrança de 2 (duas) 
mensalidades no primeiro mês, uma relativa ao Plano da Unimed-Rio e outra relativa aos 
Planos da Amil.  
 
Mais informações sobre os Planos da Amil, adesão, carências, tabelas de valores, 
elegibilidades, cidades de abrangência, rede credenciada e perguntas e respostas 
podem ser obtidas no link https://www.sias.org.br/home/nova-bandeira/. 
 
 
 

COMUNICA 

https://www.sias.org.br/home/wp-content/uploads/2021/07/40-Novos-Planos-de-Sau%CC%81de.pdf
https://www.sias.org.br/home/nova-bandeira/


 

 

Outrossim, no citado SIAS Comunica 40, informamos que a SIAS estava estudando, 
também, planos médico-hospitalares das operadoras ASSIM e Prevent Senior.  
 
Quanto à ASSIM, a negociação não evoluiu de modo a ser agora uma boa opção aos 
participantes e assistidos da SIAS, mas postergando-se novas tratativas. 
 
No que tange ao plano médico-hospitalar operado pela Prevent Sênior, não foi possível 
formalizar um contrato coletivo com a referida operadora visando os participantes e 
assistidos da SIAS. Eventuais interessados nos planos individuais da Prevent Sênior 
podem manter contato diretamente com a própria operadora ou, se desejar, com a 
corretora Mapma, ressaltando que a SIAS não possui qualquer vínculo com a operadora.     
 
A Central de Atendimento da SIAS e a Mapma permanecem à disposição para 
esclarecimentos adicionais sobre a UNIMED-RIO e a Amil, por meio dos seguintes 
canais: 
 
SIAS: 
E-mail: atendimento@sias.org.br  
Site: www.sias.org.br/home/contato/  
WhatsApp: (21) 97459-7918 - somente para mensagens de texto.  
Telefone: (21) 2505-0050  
Atendimento de segunda a sexta, das 10h às 16h. 
 
Mapma Corretora:  
E-mail: posto.ciaa@mapma.com.br 
Celular: (21) 99597-6990 
 
Mapma Administradora:  
E-mail: faleconosco@mapma.com.br 
Telefone: (21) 2216-4821 
 

 
 
 
 
 
 
 

RJ, 09 de setembro de 2021 
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 e WhatsApp: (21) 97459-7918 
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