CARTÃO ASSINAP SAÚDE Viva Medcard
I - COMO FUNCIONA:
SEM LIMITE DE IDADE - SEM LIMITE DE UTILIZAÇÃO - SEM CARÊNCIA:
01. O início de utilização será após pagamento da taxa de adesão e recebimento do CARTÃO.
02. Ao receber o CARTÃO SAÚDE o Associado confere os dados pessoais, a data de validade e segue as
seguintes instruções:

II - COMPROVAÇÃO DE DIREITOS:
01. Na hora do atendimento o Associado identifica-se como USUÁRIO do CARTÃO SAÚDE VIVA
MEDCARD/ASSINAP.
02. Na hora da utilização dos serviços conveniados é indispensável apresentação dos seguintes documentos:
CARTÃO SAÚDE Viva Medcard/ASSINAP vigente no sistema cadastral da Viva Medcard, RG ou qualquer
documento oficial com foto para identificação e comprovação de direitos.

III - REDE CONVENIADA:
01. O Associado será atendido pelos prestadores de serviços cadastrados e relacionados na REDE
CONVENIADA administrada e disponibilizada pela Viva Medcard.
02. A REDE CONVENIADA é atualizada diariamente. Para acessar, baixar ou imprimir a relação com os serviços
desejados basta acessar a página ASSINAP SAÚDE no site www.assinap.com.br.

IV - COMO UTILIZAR OS SERVIÇOS:
01. Acessando a REDE CONVENIADA na página ASSINAP SAÚDE em www.assinap.com.br o Associado localiza
a especialidade e o serviço desejado, liga para o CONVENIADO e agenda o dia e hora do seu atendimento.
02. O Associado só paga quando usa e, neste caso, o pagamento será realizado pelo Associado diretamente ao
conveniado, com base nas condições e valores vigentes e constantes na tabela pré-fixada entre a Viva
Medcard e o CONVENIADO.
03. O Associado poderá utilizar livremente os serviços conveniados sem limite de utilização
independentemente do caso clínico.
04. Ocorrendo 02 (duas) ou mais consultas na mesma especialidade em prazo inferior a 15 (quinze) dias para
o mesmo Associado, a segunda consulta será considerada como revisão, sem direito a cobrança,
excetuando-se os tratamentos terapêuticos.

V - COMO CONTRATAR:
01. Primeiramente o interessado precisa verificar se a REDE COVENIADA é compatível para o atendimento na
sua localidade.
02. Providenciar o seguinte:
TITULAR: Cópia da Identidade, CPF e comprovante de residência atualizado.
DEPENDENTES: Nome completo, data de nascimento e CPF.
03. Se dirigir a uma das nossas unidades com os documentos acima de 2ª a 6ª Feira de 9:00 às 17:00.
04. No ato da contratação o Titular pagará as seguintes taxas: R$ 12,00 ADESÃO + R$ 15,00 MESALIDADE e
posteriormente somente o valor da mensalidade.

CENTRAL DE ATENDIMENTO De 2ª à 6ª Feira de 9h às 17h
PARA ADESÃO E INCLUSÃO DE DEPENDENTES
NITERÓI: (21) 2717-3031 / RIO: (21) 3860-0159 / SAQUAREMA: (22) 2665-8189.
PARA VALORES DOS SERVIÇOS E REDE CONVENIADA
(21) 3811-4002 / (21) 98747-7704 WhatsApp

