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É com grande satisfação que informamos
que o PLAS/JMU acaba de firmar um Termo de
Credenciamento com a AMIL Assistência Médica.

em nossa base de dados e, por esse motivo,
não tiveram seus dados validados pela AMIL.
Assim, para esses beneficiários não será possível, no momento, a emissão de suas “carteiras
virtuais da AMIL”. Solicitamos a esses beneficiO credenciamento celebrado é para o Plaários que entrem em contato com o
no “Blue 900” e dará aos nossos beneficiários
PLAS/JMU, no mais curto prazo, por meio do eacesso a uma ampla rede credenciada nacional
mail - plasatende@stm.jus.br - ou pelo teledaquela Operadora.
fone - (61) 3313-9193 -, para regularizarem os
Inicialmente, por questões operacionais, o seus respectivos cadastros, pois a AMIL soatendimento pela AMIL será prestado apenas mente poderá confeccionar as “carteiras defiaos beneficiários do PLAS/JMU que estejam nitivas” (de plástico), após a validação dos dafora do Distrito Federal (servidores ativos, dos cadastrais de todos os beneficiários do
inativos, pensionistas e seus dependentes), à PLAS/JMU.
semelhança do que hoje já ocorre com os
Lembramos, finalmente, que a AMIL é uma
atendimentos prestados pela UNIMED NorOperadora de Planos de Saúde que está sujeita
te/Nordeste.
às regras da Agência Nacional de Saúde SuRessaltamos que o convênio com a UNI- plementar (ANS). Por esse motivo, ela possui
MED-NNE permanecerá ativo. Dessa forma, os prazos de liberação de procedimentos eletivos
beneficiários de fora do Distrito Federal pode- previstos em lei, que deverão ser obrigatoriarão optar pelo atendimento pela rede creden- mente seguidos pelos beneficiários do
ciada da AMIL ou da UNIMED Norte/Nordeste. PLAS/JMU.
Está disponível, inclusive, no site do
PLAS/JMU na Internet/Intranet uma cartilha
com orientações para os beneficiários que desejarem emitir a “carteira virtual” (provisória)
da AMIL, que irá possibilitar o atendimento
pela rede credenciada daquela Operadora, visto que a “carteira definitiva” (de plástico) ainda está sendo confeccionada pela AMIL para
ser posteriormente distribuída.

Em caso de dúvidas, entre em contato com
o PLAS/JMU para melhores esclarecimentos!
PLAS/JMU: Este Plano também é seu!

Uma vida de saúde para você.

Esclarecemos que alguns beneficiários
ainda possuem pendências nos seus cadastros
Secretaria Executiva do Plano de Saúde da Justiça Militar da União
Atendimento ao beneficiário: e-mail: plasatende@stm.jus.br Telefones: (61) 3313-9193 Fax: (61) 3313-9628

