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MANUAL DE UTILIZAÇÃO E REGRAS  
PAS – PROGRAMA DE ACESSO À SAUDE – PLUS 
 
O presente Manual estabelece os termos e as condições gerais aplicáveis ao PROGRAMA DE ACESSO À 
SAÚDE – PLUS. 
 

� DO OBJETO 
O presente contrato possibilita aos seus beneficiários obter descontos em consultas médicas, exames 
clínicos e laboratoriais e procedimentos médicos desde que previamente agendados através do telefone 
0800-494-1505, mediante o pagamento de mensalidade fixa. 
O PAS – PROGRAMA DE ACESSO À SAÚDE PLUS não se confunde com os serviços de plano de 
saúde e seguros de saúde oferecidos por operadoras de saúde no âmbito da saúde suplementar. 
O PAS – PROGRAMA DE ACESSO À SAÚDE PLUS é um programa de descontos que viabiliza preços 
mais acessíveis aos seus beneficiários, enquanto os planos de saúde oferecem cobertura ilimitada com a 
finalidade de garantir a assistência à saúde de maneira plena. 
 

� DESCONTO ESPECIAL 
Para as especialidades, Cardiologia, Clínico Geral, Ginecologia, Pediatria e Urologia o desconto concedido 
será de 100%. 
 
. 

� INCLUSÃO DE DEPENDENTES: 
A inclusão dos dependentes deverá ser realizada através de contato pelo telefone (31) 4042-9828 em 
horário comercial, ficando estes restringidos a: 
a) Cônjuge; 
b) Filhos(as) até 21 (vinte e um) anos; 
 

� AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES 
O agendamento deverá ser feito exclusivamente pela central de agendamentos, através do telefone 0800-
494-1505, de segunda a sexta feira das 8:30 às 17:30.  
Esta forma de agendamento sempre deverá ser observada, inclusive no caso de retornos. 
Em hipótese alguma o beneficiário poderá fazer o agendamento diretamente junto à 
rede credenciada, sob pena de não ser concedido o desconto. 
 
O Beneficiário deverá necessariamente portar documento de identificação, sob pena 
de não realização do atendimento. 
 
O PAS – PROGRAMA DE ACESSO À SAÚDE PLUS responsabiliza-se exclusivamente pela concessão do 
desconto e agendamento junto a rede credenciada e não se responsabiliza pelos serviços e 
procedimentos médicos e/ou laboratoriais e hospitalares oferecidos pela rede 
credenciada. 
Os médicos, clínicas, Laboratórios e hospitais que compõem a Rede Credenciada, responsabilizam-se por 
seus próprios atos nos termos da legislação aplicável 
 

� PAGAMENTO DAS CONSULTAS E EXAMES 
 O pagamento será realizado no ato da consulta, diretamente do beneficiário para a clínica, consultório ou 
laboratório. 
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