CONHEÇA MELHOR O SEU PLANO DE SAÚDE !
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DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
DE 2017 (RELATIVA AO ANO BASE 2016)
A SECEX, objetivando evitar transtornos aos
beneficiários do PLAS/JMU perante a Receita Federal, por ocasião da elaboração da Declaração de
Imposto de Renda deste ano (2017), informa que se
destacaram como fatos motivadores de inserção de
alguns beneficiários na "malha fina", nos exercícios
anteriores, o registro do CNPJ do STM ao invés do
CNPJ do PLAS/JMU, quando do preenchimento do
item relacionado com as despesas médicas realizadas via Plano e, também, principalmente, o fato de
alguns beneficiários titulares terem discriminado
despesas médicas contraídas por seus "beneficiários
dependentes junto ao PLAS/JMU" mas que, perante
a Receita Federal, não possuíam a mesma condição
de "dependentes legais do referido declarante titular”.

AUTORIZAÇÕES A PARTIR DE 03 DE ABRIL
SERÃO SOLICITADAS SOMENTE PELA REDE
CREDENCIADA DIRETA DO PLAS/JMU
Com a implantação do módulo autorizador do
FacPlan, a partir do dia 03 de abril de 2017 as
autorizações de procedimentos serão solicitadas pelo
próprio credenciado direto do PLAS/JMU, via
Internet, no portal do Plano.
A rede credenciada já está sendo orientada sobre
essa nova sistemática, a qual irá proporcionar maior
agilidade no processo e mais segurança para todos.

FILHOS E ENTEADOS,
ENTRE 21 e 24 ANOS

COM

IDADE

Informamos aos beneficiários titulares do PLAS/JMU,
que têm como dependentes filhos ou enteados com
idade entre 21 e 24 anos, que deverão encaminhar à
SECEX, até o dia 31/03/2017, declaração de que os
mesmos são solteiros e estudantes, bem como prova
de frequência da Instituição de Ensino em que eles
estão matriculados, conforme previsto na legislação
em vigor.
Com a implantação do novo sistema, os beneficiários
desse grupo com pendências nas documentações,
não conseguirão ser atendidos na rede credenciada

direta do PLAS/JMU, pois o FacPlan bloqueia o
cadastro de forma automática.

DICAS PARA USO CONSCIENTE DE SEU
PLANO DE SAÚDE
- Em caso de dúvida sobre a especialidade médica a
ser procurada, marque sua consulta com um Clínico
Geral. Ele poderá encaminhá-lo(a) para o especialista mais indicado para o seu caso, o que evitará
consultas desnecessárias;
- Os cartões de identificação fornecidos pelo
PLAS/JMU são documentos e, como tal, são
pessoais e intransferíveis. Portanto, nunca os
empreste para outra pessoa;
- Antes de assinar a “Guia de Atendimento”,
certifique-se que o serviço lançado na mesma foi o
que você realmente utilizou;
- Converse com o seu médico ou dentista sobre o
que ele lhe sugeriu em termos de tratamento, seja
uma cirurgia ou outro procedimento e, também,
sobre
os
materiais
que
serão
utilizados,
particularmente em se tratando de OPME(s);
- Certifique-se sempre sobre a efetividade do uso de
novas tecnologias e a respeito da aceitação delas no
meio científico nacional e internacional;
- Consulte, se for o caso, mais de um profissional (2ª
opinião), particularmente em se tratando de
realização de procedimentos invasivos;
- Invista na prevenção, realizando consultas eletivas
e exames periódicos de saúde, de modo a reduzir
internações e idas frequentes a Pronto Socorros;
- Guarde bem os resultados de seus exames e leveos em suas próximas consultas. Muitos exames,
principalmente os de rotina, possuem prazo de
validade alargado, não sendo necessário repeti-los
em curto espaço de tempo;
- Verifique qual o prazo para a consulta de retorno e
tente voltar ao seu médico nesse período, para evitar
a cobrança de uma nova consulta.

Parabéns pelo seu dia! Você merece um dia só seu e
uma vida toda de cuidados com a sua saúde!
Para isso, visite o seu médico regularmente e conte
sempre com o apoio e carinho da equipe da SECEX!

PLAS/JMU: Este Plano também é seu!
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