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COMO UTILIZAR O CARTÃO 
 

 

O início de utilização será após o 
pagamento da taxa de adesão e 
recebimento do CARTÃO. SEM 
CARÊNCIA, SEM LIMITE DE 
UTILIZAÇÃO e SEM LIMITE DE IDADE. 

 

Ao receber o CARTÃO SAÚDE ASSINAP 
confira os dados pessoais, a data de 
validade e siga as seguintes instruções:	

	
 

1º NA HORA DO SEU ATENDIMENTO: 
É necessário o cartão, identidade e o comprovante de 
pagamento. Se identifique como USUÁRIO do CARTÃO VIVA 
MEDCARD ASSINAP SAÚDE. 

2º ACESSE A REDE CONVENIADA: 
Site: www.assinap.com.br acesse o link rede conveniada, 
escolha a região, o estabelecimento, o procedimento e consulte 
os preços. 

3º AGENDE SEU ATENDIMENTO: 
Encontre os telefones no site, agende seu atendimento de 
acordo com sua disponibilidade e os horários do 
estabelecimento escolhido. Pronto!  
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PAGUE APENAS QUANDO USAR 
 

 

O Usuário só paga quando usa e, neste 
caso, o pagamento é realizado pelo 
Usuário diretamente ao conveniado, com 
base nas condições e valores vigentes e 
constantes na tabela pré-fixada entre a 
VIVA MEDCARD/ASSINAP SAÚDE e o 
CONVENIADO escolhido. 

 

 
 
 

 

 

O usuário utiliza livremente os 
serviços conveniados sem limite de 
utilização, independentemente do 
caso clínico. Ocorrendo 02 (duas) ou 
mais consultas na mesma 
especialidade em prazo inferior a  15  
(quinze)  dias 

para o mesmo Usuário, a segunda consulta será considerada 
como revisão, sem direito a cobrança, excetuando-se os 
tratamentos terapêuticos.   
 
 

 

Viva o melhor da vida!  
Viva Medcard ASSINAP 
Saúde. Viva sua família... 
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COMO ADQUIRIR O CARTÃO 
 
1º CONHEÇA A REDE: 
Verifique se a REDE COVENIADA é 
compatível para o atendimento na sua 
localidade.  
 

2º COMO CONTRATAR: 

 

TITULAR:  
Cópia da Identidade, CPF e 
comprovante de residência 
atualizado. 
DEPENDENTES COM OU SEM 
PARENTESCO:  
Nome completo, data de 
nascimento e cópia do CPF. 

Basta se dirigir a uma das nossas unidades com os 
documentos solicitados de 2ª a 6ª Feira de 9:00 às 17:00. 
 
3º CUSTO: 
No ato da contratação o Titular paga as seguintes taxas:  
R$ 12,00 ADESÃO + R$ 15,00 MESALIDADE e posteriormente 
somente o valor da mensalidade. 
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De 2ª à 6ª Feira De 9:00 às 17:00 
PARA ADESÃO E INCLUSÃO DE DEPENDENTES 
NITERÓI: (21) 2717-3031 / RIO: (21) 3860-0159  
SAQUAREMA: (22) 2651-9600 / PARA VALORES DOS SERVIÇOS 
E REDE CONVENIADA: (21) 3811-4002 / (21) 98747-7704  

	


