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PME
Saudável
Um parceiro de todos os dias para
os colaboradores da sua empresa.
Como a saúde da sua empresa depende da saúde
os seus colaboradores, o PME Saudável, traz hoje uma
resposta concreta, com soluções especificamente
estudadas para os seus colaboradores e famílias.
O PME Saudável destina-se a pequenas empresas
e micro empresas com quatro ou mais
trabalhadores e garante não só a comparticipação
de vários tipos de despesas médicas, como
também um alargado e variado conjunto
de serviços de assistência.
Permite também um eficaz, cómodo e fácil acesso
a cuidados de saúde , com um cartão de saúde
e linha de apoio telefónico ao Cliente.
VANTAGENS SOCIAIS E FISCAIS
> Motivação e fidelização dos colaboradores
a um baixo custo;
> Tarifas adaptadas à estrutura, aos efetivos
da empresa e ao plano de cobertura escolhido;
> Conceção de benefícios socias, em complemento
da política salarial;
> Redução do absentismo, proporcionando aos seus
colaboradores, cuidados médicos de qualidade;
> Dedução do prémio em sede de IRC.
COMPLEMENTARIDADE DO SISTEMA DE SAÚDE
>S
 alvaguarda de imprevistos relacionados com despesas
de uma intervenção cirúrgica ou hospitalização
prolongada relativa a doença ou acidente;
> Acesso a uma Rede alargada de prestação
de serviços médicos, paramédicos e de saúde em
geral, em qualquer ponto do país com garantia
de qualidade e a preços adequados;

> Possibilidade de recorrer a prestadores de serviços,
médicos e clinicas, fora da Rede;
> Beneficiar de uma Rede de Serviços Complementares
com acesso a descontos significativos na aquisição
ou utilização de serviços ligados ao bem-estar, lazer e
saúde, como:
- Terapêuticas Medicinais não convencionais
(Homeopatia e Osteopatia);
- Serviços de Termalismo (Termalismo,
Talassoterapia e SPA’s);
- Serviços de Beleza e Saúde (Health Clubs, Ginásios,
Serviços de Nutrição; Clinicas de preparação
e recuperação Pós-Parto);
- Terapia da Fala;
- Psicologia;
- Ópticas;
- Serviços de Apoio Domiciliário.
ACESSO À REDE EM PERÍODO DE CARÊNCIA
Com o PME Saudável, a Pessoa Segura mesmo que
esteja em período de carência pode aceder à rede
de prestadores, beneficiando das condições
convencionadas, desde que o seu plano de saúde
inclua a respetiva cobertura.
O Pme Saudável prevê três planos de garantias
alternativas e diferentes capitais :
BASIC, MEDIUM e PLENUS.
Opte pelo que melhor se adapta à sua empresa.
Consulte o seu Agente Una Seguros

Este folheto é um resumo promocional das condições do PME
Saudável – contrato de seguro comercializado pela Una Seguros S.A.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual
legalmente exigida.
Para mais informações contacte o seu agente ou visite-nos em
www.unaseguros.pt
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