
 

 
 
ABJE Informa: 
 

PLANO DE SAÚDE – SEGUROS UNIMED – NOVA PARCERIA ANSERJUFE 

 

É com grande satisfação que a ABJE informa a todos os servidores ativos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo a                     
formalização de acordo de cooperação com a ANSERJUFE – Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal e Estadual e do                    
Ministério Público da União e Estados – com o objetivo de oferecer novo plano de saúde da operadora Seguros Unimed (Registro ANS                      
nº 00.070-1), na modalidade coletiva por adesão, de abrangência nacional, sem coparticipação, com possibilidade de reembolso,                
destinado a todos os servidores ativos e seus dependentes legais (cônjuge, companheiro e filhos), com preços bastante interessantes                  
em relação aos praticados atualmente pelo mercado. 

 

Esclarecemos que se trata de um novo contrato com vigência a partir de 1º de agosto de 2019. Serão disponibilizadas cinco                     
categorias de planos para melhor adequação às necessidades de cada servidor. A tabela de valores e a rede hospitalar estão                    
disponibilizadas no site. 

 

Destacamos que a Seguros Unimed é uma das maiores operadoras de planos de saúde do País, com sólida situação financeira, e                     
por se tratar de uma empresa seguradora (não confundir com cooperativa) é obrigada a atender às regulamentações da ANS – Agência                     
Nacional de Saúde e da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, o que proporciona maior segurança aos beneficiários                  
vinculados aos planos de saúde da empresa. 

 

Outra vantagem do novo plano de saúde oferecido é que o reajuste dos preços se dará somente após um ano, ou seja, os preços                        
serão mantidos até julho/2020. 

Além disso, os planos da Seguros Unimed oferecem a possibilidade de reembolso de consultas médicas, que variam entre R$                   
70,00 e R$ 560,00, a depender da categoria do plano escolhido, e não haverá a cobrança de taxa de adesão, ou seja, a primeira parcela                         
já é a 1ª mensalidade do plano escolhido. 

 

A forma de pagamento dos planos será exclusivamente por meio de consignação em folha de pagamento, razão pela qual os                    
servidores interessados deverão ter margem consignável disponível para desconto. A ANSERJUFE não trabalha com boleto bancário                
ou débito em conta. 

 

Esclarecemos que os servidores do TRE-SP que tiverem interesse no plano de saúde da Seguros Unimed, necessariamente serão                  
filiados à ANSERJUFE e também à ABJE, por conta da parceria firmada, pagando somente a taxa mensal de R$ 58,00, sem nenhum                      
custo adicional, usufruindo de todos os benefícios oferecidos por ambas as entidades.  

 

Não deixem de aproveitar essa oportunidade única para reduzir os gastos com planos de saúde, e ainda contratar uma operadora                    
de grande porte, bem conceituada no mercado, com uma excelente rede de atendimento em nível nacional. 

 


