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FIQUE SÓCIO
FORTALEÇA NOSSA LUTA!

SIndicato dos servidores 
públicos municipais de 

americana

vantagem para
toda a família

R$ 18,30

FALE COM O
SERVCLUBE

(11) 2840.1377

rua rio branco,
1.120, centro, salto

promocao@servclube.com.br



O QUE FAZ O SERVCLUBE?

CONTRATO COM A UNIMED ODONTO

QUAIS VANTAGENS EU TENHO?

PROMOÇÃO

TRANSIÇÃO

1) Por se tratar de uma negociação cole�va, os bene�cios ofereci-
dos possuem um custo reduzido;
2) Os bene�cios são exclusivos, desenvolvidos para atender as 
necessidades do grupo e de suas famílias;
3) Conta com força de negociação da en�dade a que o Servidor 
está vinculado, facilitando ainda mais a questão comercial;
4) Permite o desconto dos valores direto em folha de pagamento.

1) Canal de promoção;
2) Cogestão de cadastro integral, gerenciando a venda, implan-
tação e todas as movimentações periódicas;
3) Trabalho com contato telefônico/eletrônico para confirmação 
dos dados;
4) Realiza treinamentos e orientações aos promotores;
5) Disponibiliza contato telefônico através do telefone 
0800 474 1212 e (11) 2840.1377.

Modelo de Contrato
Cole�vo por Adesão conforme legislação em Vigor, amparada 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Lei 
9656/98.
Valores
Os associados e seus dependentes pagam apenas R$ 18,30 por 
pessoa, com desconto em folha de pagamento. As mensalidades 
NÃO sofrerão alteração de valor, com reajuste somente em 
março de 2020.

As novas inclusões realizadas até 28/2/2019 terão direito a um 
período de 12 meses de Auxílio Funeral e Seguro por Morte 
Acidental no valor limite de R$ 5.000,00 cada.

A vigência inicia em 1º de março de 2019. Até o dia 28/2/2019 os 
�tulares e seus respec�vos beneficiários cadastrados na opera-
dora atual (Uniodonto) receberão pelos Correios as novas cartei-
rinhas, já cadastradas na nova operadora. Será enviado também 
o manual de u�lização, onde constará as condições especiais do 
contrato.
Importante
Os beneficiários interessados em permanecer na Uniodonto 
terão até o dia 15/2/2019 para manifestar o desejo de con�nui-
dade. Para isso, compareça na sede do Sindicato.

Diferenciais
1) Consulta da rede credenciada em âmbito nacional através do 
aplica�vo “Guia Unimed Odonto”;

2) Isenção total de quaisquer carências;
3) Além das coberturas previstas pela ANS, foram acrescidos mais 
17 procedimentos;
4) Cobertura de atendimento ele�vo (tratamento) em todo terri-
tório nacional, com diversos profissionais para atendimento em 
Campinas e região;
5) Caso o seu den�sta atual não esteja em nossa rede credencia-
da de atendimento, será iniciada a trata�va de credenciamento. 
É só sinalizar;
6) Descontos nas redes de farmácias: Droga Raia, Drogasil, Droga-
rias Pachego e Drogaria São Paulo;
7) Clube de Vantagens formado por mais de 80 estabelecimentos 
comerciais com descontos de até 40%;
8) Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) exclusivo para a 
parceria Unimed e SSPMA, através do telefone 0800 474 1212.

Uniodonto x Unimed Odonto  


