Arquiteto e Urbanista:
Só com a Qualicorp você tem acesso ao padrão
da Bradesco Saúde, pelo menor preço. Confira.

Os melhores

planos
a partir de

113,

R$

12*

A Qualicorp e a FNA oferecem planos de saúde coletivos
por adesão da Bradesco Saúde, em condições especiais.
E isso é só uma parte do que a Qualicorp faz por você.
Confira no verso todas as vantagens.

* Plano Perfil 1E CA, acomodação coletiva, faixa etária
de 0 a 18 anos (tabela de junho/2013 - RS).

Os melhores hospitais e laboratórios.
Confira apenas alguns exemplos em Porto Alegre:1
• Hosp. Moinhos de Vento

• HOSP. DIVINA PROVIDÊNCIA

• CLÍN. PINEL

• HOSP. ERNESTO DORNELLES

• CLÍN. PRONTO OLHOS OTORRINO

• HOSP. ESPÍRITA

• CLÍN. SÃO JOSÉ

• HOSP. GIOVANNI BATTISTA

• HOSP. BANCO DE OLHOS PORTO ALEGRE

• HOSP. MÃE DE DEUS

• HOSP. DE CLÍN. DE PORTO ALEGRE

• HOSP. SÃO LUCAS DA PUC-RS

Livre escolha com reembolso.
Você pode escolher qualquer médico ou hospital que não faça
parte do seu plano, pagar pelo atendimento e solicitar reembolso.2

Bradesco Saúde Concierge.
Conheça alguns serviços:3
•
•
•
•

Coleta expressa de documentos para solicitação de reembolso.
Internação no exterior.
Atendimento móvel para realização ou coleta de exames.
Orientação médica por telefone.

Preços e condições especiais de adesão.

Descubra tudo o que a maior administradora
de benefícios do Brasil pode fazer por você.

Ligue e confira:

De acordo com a disponibilidade da rede referenciada do plano contratado. 2Conforme
condições contratuais. 3Benefícios exclusivos para os planos da Rede Nacional Plus, nas
praças de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. Mais informações no site
da Bradesco Saúde.

1

Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas.
Preços e rede referenciada sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as
disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para
análise. Setembro/2013.
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