Levando ainda mais saúde para Joinville e região,
com muitos benefícios e feito sob medida pra você.

A SulAmérica evoluiu e agora somos seus
parceiros de forma ainda mais completa e mais
perto de você.
Queremos te ajudar a tomar as melhores
decisões, em todos os momentos. Nossos
produtos e serviços são pensados para lhe
acompanhar na busca pela saúde física,
emocional e financeira.
Conte sempre com o apoio da SulAmérica
para cuidar da sua Saúde Integral.

Ampliamos nossa visão de saúde para cuidar
e melhorar a vida das pessoas!

Conheça o SulAmérica Direto Joinville Oliva.
Um plano de saúde que cabe no seu orçamento,
com a qualidade e tradição da SulAmérica.
Com ele você tem atendimento em hospitais, clínicas e
laboratórios de referência a um preço atrativo e ainda conta com
todos os serviços e a conveniência da SulAmérica.

Para empresas
a partir de 2 vidas*

Rede regional eficiente com
hospitais de excelência

(*) Condição especial
válida até 31/12/2021).

Atendimento de urgência
e emergência em mais de 30 hospitais
nas principais capitais do Brasil.

Excelente
custo x benefício

Planos repletos de benefícios. Mais saúde e qualidade
de vida para o joinvilense.
Atendimento
Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia
Coparticipação (opcional)
Coparticipação em consultas eletivas, exames e atendimentos
em pronto socorro. No produto SulAmérica Saúde PME (código 557)
a coparticipação também é aplicada em terapias.
Coberturas
Rol ANS
Reembolso
Exclusivo para fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia,
acupuntura e terapia ocupacional
Acomodação
Opção de contratação com acomodação individual (apartamento)
ou com até quatro pessoas no quarto (enfermaria).
Gestão Integrada de Saúde
Ações de acompanhamento e promoção à saúde aderentes
às necessidades dos segurados

Características dos planos

Serviços e benefícios

O Direto Joinville Oliva ajuda a cuidar da sua
saúde, também quando você está em casa.

Especialistas & Pronto Atendimento
Na SulAmérica é possível agendar consultas com médicos à distância
através do App SulAmérica Saúde.
Você contará com médicos de plantão disponíveis 24 horas por dia,
todos os dias, inclusive feriados. E se preferir, também poderá agendar
as suas teleconsultas com médicos da rede referenciada, em diversas
especialidades.

Serviços e benefícios

O Direto Joinville Oliva ajuda a cuidar da sua
saúde, também quando você está em casa.

Psicólogo na Tela
Mais uma oportunidade para cuidar da saúde mental.
O serviço oferece sessões de Psicoterapia por vídeo, 24h,
todos os dias, de onde você estiver.
Basta acessar e agendar pelo App SulAmérica Saúde.
Uma equipe de psicólogos treinada para prestar atendimento
online está à disposição para oferecer conforto, acolhimento
e cuidado aos beneficiários.

Serviços e benefícios

O Direto Joinville Oliva ajuda a cuidar da sua
saúde, também quando você está em casa.
Orientação Médica Telefônica
Uma ligação que leva saúde e tranquilidade para você e sua família.
Você tira suas dúvidas sobre saúde com profissionais especializados,
24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma gratuita e ilimitada em todo o País.
Você pode ligar sempre que precisar em diversas situações:

Acidentes domésticos e situações de emergência
Exageros de fim de semana
Dúvidas na gestação ou cuidados com os filhos
Dúvidas sobre medicamentos, sintomas, mal-estar
e gripe, entre outros.
Para falar com os consultores, clique no botão “Solicitar Atendimento”
na home do Aplicativo do SulAmérica Saúde ou ligue para a central
0800-0800-888.

Serviços e benefícios

Rede hospitalar e de atendimento

Ter SulAmérica Direto Joinville Oliva é contar com atendimento
e diagnóstico eficientes, em diversas especialidades.
Abrangência
Uma rede de excelência em parceria com
hospitais especializados.
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Rede hospitalar e de atendimento

Ter SulAmérica Direto Joinville Oliva é
contar com os melhores hospitais.

Há mais de 104 anos, profissionais da saúde qualificados estão sempre dispostos a prover a cada paciente o melhor cuidado,
priorizando valores e humanização. Em um ambiente moderno com estrutura completa, mais de 110 leitos equipados com a mais
alta tecnologia e atendimento de excelência, reconhecido pelos mais relevantes e conceituados órgãos certificadores.

Localizado na região central de Jaraguá do Sul, o hospital é referência em atendimento de urgência e emergência adulto, alta
complexidade em Neurocirurgia, Ortopedia, Traumatologia, Oncologia e Transplantes. Com qualidade creditada pelos mais
rigorosos e exigentes órgãos certificadores, o São José está sempre pronto a promover a saúde de forma responsável, inovadora
e sustentável, com ética, profissionalismo e humanização.

Originado da mobilização comunitária e mantido pela Comunnidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul, o hospital atua desde 1966
na assistência multiespecializada, priorizando o cuidado no atendimento, com compromisso, competência, ética e respeito ao paciente.
Reconhecido como referência em saúde na região, oferecendo o melhor em conforto, modernidade e segurança aos nossos beneficiários.

Uma referência nacional e internacional em Oftalmologia há quase 80 anos, o hospital conta com equipe completa de especialistas,
aliando conhecimento profissional à tecnologia de ponta, para entregar a excelência no atendimento, tratamentos e procedimentos.
Uma parceiro que, como a SulAmérica, honra seu compromisso com seus pacientes, assegurando a qualidade e comprometimento
com a saúde ocular.

Rede hospitalar e de atendimento

Ter SulAmérica Direto Joinville Oliva é contar com
atendimento e diagnóstico eficientes, em diversas especialidades.

Ambulatorial
Cuidado completo para você: Atendimento Ambulatorial e Medicina.
Diagnóstica no Hospital Dona Helena.

+100 especialidades à sua disposição
Pediatria

Endocrinologia

Cardiologia

Ginecologia

Dermatologia

Urologia - E muito mais!

Rede hospitalar e de atendimento

Quem tem SulAmérica Direto Joinville
Oliva paga menos para se cuidar.

Descontos* em:
• Vacinas
• Materiais hospitalares
• Spas

• Aluguel de veículos
• E muito mais.

(*) A disponibilidade do desconto é concedida de acordo com a região.

www.sulamericamais.com.br

Farmácias
Rede ampliada de farmácias com descontos exclusivos para você!

+ de 25 mil farmácias
Drogaria São Paulo

Droga Raia

Onofre

Panvel

Pacheco

Drogasil
Farmais

Pague Menos
Araújo

Entre outras
Garanta descontos em medicamentos, perfumaria,
higiene pessoal e beleza.

Descontos

Saúde Online
Clique em www.sulamerica.com.br/saudeonline

Aplicativo
SulAmérica

Cartão digital, consulta à rede,
extrato de utilização, status de
autorizações de procedimentos
e outras facilidades.

Central de Relacionamento 24 horas
Urgência, emergência e informações
4004-5900 / 0800-970-0500

Disponível para download

Central de Atendimento

Para conhecer ainda mais todos os detalhes sobre o
SulAmérica Direto Joinville Oliva, assista o vídeo que preparamos para você:

DÊ O PLAY E CONFIRA!

ANS - no 416428

Cód. 0068.0210.0097 - Julho/2021

Saiba mais em sulamericadiretojoinville.com.br
ou acesse pelo QR Code

ANS - no 006246

Nome técnico do produto: Direto JOI. Consulte as regras dos serviços, os planos elegíveis e quando usar o Médico na Tela, Psicólogo na Tela e a Orientação Médica Telefônica em www.sulamericasaudeativa.com.br. Estes serviços não são uma obrigatoriedade contratual e
não são realizados em situações de emergência/urgência médicas ou desastres. Este material contém informações resumidas que poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Os benefícios aqui descritos estão sujeitos à capacidade técnica e poderão ser descontinuados, a
exclusivo critério da SulAmérica. O atendimento de urgência e emergência é um benefício adicional e a SulAmérica reserva-se ao direito de alterar e/ou cancelar a qualquer tempo, sem aviso prévio. O produto SulAmérica Saúde obedece à legislação que regulamenta os seguros
e às condições contratuais, que devem ser lidas previamente à sua contratação. Para mais informações acesse: sulamerica.com.br. Razão Social: Sul América Companhia de Seguro Saúde CNPJ: 01.685.053/0013-90. Sul América Serviços de Saúde S.A. e CNPJ: 02.866.602/000151.SAC: 0800-722-0504 e Ouvidoria: 0800 725 3374, horário atendimento 08:30h às 17:30h (tenha em mãos o protocolo de atendimento). Gestão Integrada de Saúde: Ações de acompanhamento e promoção à saúde aderentes as necessidades dos segurados.

