
SAúDE E SEGURO 
Acessível PARA VOCÊ!



SAÚDE PASS
SOBRE O

Nascemos com o propósito de democratizar
o acesso a saúde privada no Brasil, e buscamos

ser reconhecidos como a melhor alternativa
aos planos de saúde e seguros tradicionais

existentes.

11.000.000 de brasileiros já cuidaram da
Saúde com nossa plataforma.

Com a Saúde Pass, ajudamos milhares de empresas, associações e
sindicatos a cuidarem da saúde de seus empregados e parceiros com uma
solução de baixo custo.

E ai, estão prontos para aumentarem a produtividade e motivação
da sua equipe?

INÍCIO DAS 
OPERAÇÕES:
2017 7.000 médicos parceiros na 

nossa equipe

Somos uma plataforma especializada em benefícios de saúde, bem-estar e
qualidade de vida que utiliza o modelo europeu de autogestão em saúde
para ajudar as instituições empregadoras a cuidar da saúde de seu maior
ativo: Seus Colaboradores e Parceiros



87% de resolutividade na telemedicina
Tempo médio de 3 minutos para o primeiro atendimento
Redução de idas desnecessárias ao Pronto Socorro.
Mapeamento dos principais CID's dos colaboradores e parceiros 
Atendimento padronizado e unificado com protocolos pré-definidos 
Democratização do acesso ao cuidado primário de qualidade
Mais de 15 especialidades clínicas

 Suporte médico disponível 24 horas por dia, 
 7 dias por semana

 
 Cuidamos da sua equipe para ela se
 manter saudável e produtiva

TELEMEDICINA



Solicita o salão parceiro ou adquire o serviço no site www.saudepass.com.br

Efetua o pagamento do seu benefício

Após 24 horas seu plano entra em vigência

Acesse seu benefício > login do usuário em nosso site

Depois clicando na sua carteirinha, será redirecionado para whatsapp para
fazer seus agendamentos!

PRONTO ATENDIMENTO 
24 HORAS

PACIENTE
JORNADA DO



Cerca de 12% da folha de

pagamento Valor varia de acordo

com a idade Com carência

Benefício limitado à saúde

Menos de 1% da folha de pagamento
(considerando um salário mínimo)

Valor fixo, independente da idade

Sem carência

Benefícios que vão além de saúde, como:
educação, lazer, compras, entre outros.

 

 

PLANO DE SAÚDE X SAÚDE PASS

Desconto na consulta ou horário 
comercial

Não incluso (apenas generalistas)

Somente por plataforma

Consulta com Especialistas

Integrado ao WhatsApp

Telemedicina 24 horas por dia ilimitado

OUTROS TELEMEDICINA X SAÚDE PASS

 



COMO
FUNCIONA

Contratação do serviço online
ou enviando a relação de CPF

para o e-mail:
falecom@saudepass.com.br

Comunicação do
Parceiro/funcionário do

Benefício.

Canal de comunicação oficial
do WhatsApp SaúdePass/

Digital CPF para o
atendimento.

Passar com clínico
geral/Médico da Família 

1 2 3 4

Se necessário médico irá encaminhar
para especialista ou consulta presencial

com desconto. 

Utilizar rede de farmácias
credenciadas com

desconto.
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Com ele, seus parceiros, 
funcionários e família terão acesso 
a mais de 

E o melhor: com um serviço de 
agendamento para você não 
precisar procurar no Google. 

900 clínicas médicas e 
mais de 300 laboratórios com 
até 65% de economia.

REDE DE LABORATÓRIOS
E EXAMES PRESENCIAIS



TODAS AS ESPECIALIDADES | AMPLA REDE CREDENCIADA | 
CENTRAL DE AGENDAMENTO

CONSULTA E EXAMES



SEGURO SOCIAL

Tem momentos na vida em que ter assistências e coberturas
de qualidade faz toda a diferença. O benefício Bem-Estar
Social possibilita que o empregado tenha segurança e suporte
em momentos importantes da sua vida. Conheça mais sobre
esse benefício.

“A gente sabe o que é cuidar do outro”



Benefício
SOBRE O

Você e sua família
desfrutando de vantagens!

A Benefício Seguro + Social é que
torna isso possível.
Quando você tem dúvidas, precisa de apoio
ou quer solicitar alguma cobertura e
assistência, é com a nossa equipe que você
pode contar.



O QUE VOCÊ PODE USUFRUIR COM O BENEFÍCIO SEGURO + SOCIAL
As inúmeras assistências e coberturas já estão disponíveis para você, agora mesmo.

Tire suas dúvidas!

QUEM DEVE SOLICITAR O BENEFÍCIO? A EMPRESA OU O EMPREGADOR?
Ambos poderão solicitar, desde que respeitem as condições do Manual de Regras e Orientações, que pode ser solicitado à Central dos Benefícios
a qualquer momento.

QUANDO POSSO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS E/OU COBERTURAS?
O prazo máximo para solicitar as assistências, após ter ocorrido o fato que dá direito a elas, é de 90 dias. Nesse prazo, a documentação deverá ser
entregue corretamente. No caso das coberturas securitárias, caso o segurado ou beneficiário não proceda à abertura no sinistro no prazo
prescricional previsto no artigo 206 do Código Civil, prescreverá seu direito de fazê-lo.

QUE TIPO DE DOCUMENTAÇÃO É NECESSÁRIA PARA SOLICITAR O BENEFÍCIO?
Para cada tipo de assistências e coberturas é solicitada uma documentação específica.
A seguir, você encontrará mais informações. O detalhamento completo está no Manual de Regras e Orientações.

EM QUANTO TEMPO O PAGAMENTO É FEITO APÓS O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO?
No caso das assistências, em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega e análise da documentação completa e correta. No caso das coberturas
securitárias, o prazo máximo para o pagamento das indenizações será de até 30 (trinta) dias, após a entrega de todos os documentos básicos.



O QUE VOCÊ PODE USUFRUIR COM O BENEFÍCIO SEGURO + SOCIAL
As inúmeras assistências e coberturas já estão disponíveis para você, agora mesmo.

EMPREGADOS AFASTADOS PODEM SER INCLUÍDOS NO BENEFÍCIO?
Depende. Se foram afastados antes da empresa fazer a adesão ao benefício, eles
não deverão ser incluídos. Mas, se foram afastados depois, devem ser incluídos.

ESTAGIÁRIOS, MENORES APRENDIZES E DIRETORIA PODEM SER INCLUÍDOS?
Sim, o benefício é extensivo a todos.

COMO RECEBO OS VALORES?
Via transação financeira, seja ela bancária ou por outros meios.

O BENEFÍCIO VEM DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO?
Não, ele é pago integralmente pelo empregador.

Para conhecer os detalhes de cada benefício, critérios e documentos necessários
para requerimento, o empregado deve solicitar o seu Manual de Regras e Orientações



A empregada, ao ganhar bebê, recebe um Kit Natalidade, com produtos
úteis para ela e o recém-nascido. Os produtos serão entregues pela Central
dos Benefícios ou entidade sindical, na residência da empregada, mãe,
conforme estabelecido pelo sindicato.

BENEFÍCIO KIT NATALIDADE

Concede ao titular afastado do trabalho por doença, por período superior
a 60 dias, deferido pelo INSS, um cartão-alimentação equivalente a três
cestas básicas completas. O valor corresponderá ao estipulado na tabela
apresentada anteriormente.

BENEFÍCIO CESTA BÁSICA

Ao passar por uma cirurgia decorrente de um acidente, o empregado terá
direito a reembolso, via transação bancária, dos custos tidos com
medicamentos, alimentação ou traslados, de acordo como valor indicado na
tabela anteriormente apresentada, mediante apresentação de carta de
concessão de auxílio-acidente superior a 30 dias.

BENEFÍCIO PÓS-CIRÚRGICO

Reembolsa, via transação bancária, o titular afastado do trabalho por
acidente, por mais de 30 dias, deferido pelo INSS, de valores para a locação
de cadeira de rodas, andador, muleta, cama hospitalar e órteses, em um valor
correspondente até o limite indicado na tabela anteriormente apresentada.

BENEFÍCIO ORTOPÉDICO



Oferece gratificação financeira para o empregado ao se aposentar por
tempo de contribuição, idade, invalidez ou em razão dos serviços
prestados em prol da categoria, de acordo com o valor indicado na tabela
anteriormente apresentada.

BENEFÍCIO APOSENTADORIA

Reembolsa o titular, via transação bancária, dos valores gastos na
compra de material escolar do(s) filho(s) matriculado(s) no ensino
fundamental I, do 1º ao 5º ano, em escola particular, de acordo com o
valor-limite indicado na tabela anteriormente apresentada. Durante o ano,
o empregado terá direito a receber o benefício Kit Escola uma única vez.

BENEFÍCIO KIT ESCOLA

Disponibiliza ao empregado apoio nutricional, por telefone, por meio de
agendamento prévio, com profissionais legalmente habilitados.

BENEFÍCIO NUTRICIONAL

Tem como objetivo disponibilizar assistência “personal fitness” a todos os
trabalhadores do segmento por telefone, por meio de profissionais
legalmente habilitados.

BENEFÍCIO FITNESS



Concede ao empregado afastado do trabalho por doença, por mais de 90 dias, deferido
pelo INSS, valores para aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, via
transação bancária. O valor corresponde ao limite indicado na tabela anteriormente
apresentada.

BENEFÍCIO ALIMENTAR POR AFASTAMENTO

Concede ao titular valores para auxiliar no pagamento de mensalidade, em creche
particular, para filhos de até 36 meses, de acordo com o valor indicado na tabela
anteriormente apresentada. O empregado poderá receber o benefício para até dois
filhos, sendo que será concedido uma única vez por ano para cada um.

BENEFÍCIO CRECHE

Ao se casar em cartório, o empregado recebe uma gratificação financeira, via transação
bancária, de acordo com o valor indicado na tabela anteriormente apresentada.

BENEFÍCIO CASAMENTO

Dá direito ao reembolso, via transação bancária, de gastos com consultas e/ou
acompanhamento com psiquiatras ou psicólogos e/ou exames com pedido médico e
relacionados ao afastamento, para empregados afastados por mais de 150 dias, por
determinação do INSS. O empregado também receberá um Kit Literário, com obras de temas
relacionados à reestruturação familiar, no valor de R$ 350,00, que será subtraído do valor total a
receber.

BENEFÍCIO PSICOLÓGICO SOLIDÁRIO



Disponibiliza apoio psicológico a todos os trabalhadores do segmento por
telefone ou videochamada, por meio de profissionais legalmente
habilitados.

ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA

Disponibiliza ao empregado titular orientação jurídica trabalhista,
previdenciária, de família e consumo, com qualidade e de forma
dinâmica, para que os beneficiários solucionem suas dúvidas e tenham
esclarecimentos sobre eventuais demandas de que necessitem. Não é
um canal para propor medidas extrajudiciais ou ações judiciais, e sim
para orientação jurídica.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Disponibiliza para o empregado um cartão de descontos virtual, com o
qual ele poderá fazer compras em mais de 10 mil estabelecimentos,
físicos e online, em todo o país, com descontos que podem chegar a
50%. Para consultar a rede e os descontos, o titular deve acessar o site e
fazer o login com o usuário e senha que a instituição empregadora
informar.

CLUBE DE VANTAGENS



Garante indenização, em caso de morte do segurado em
consequência exclusiva de acidente pessoal coberto, exceto se
decorrente de riscos excluídos.

MORTE ACIDENTAL

Garante ao segurado o pagamento de uma indenização, em caso
de sua hospitalização causada exclusivamente por acidente pessoal
coberto, exceto se decorrente de riscos excluídos.

DIÁRIA DE INTERNAÇÃO HOSPITAL POR
ACIDENTE - DIHA

Todos os segurados ativos concorrerão a 04 (quatro) sorteios de R$
500,00 (quinhentos reais), 04 (quatro) vezes ao mês por meio da
Loteria Federal, pelo número constante no certificado individual do
seguro de vida e/ou acidentes pessoais expedido pela seguradora.
*Critérios no Manual de Regras e Orientações*

QUATRO SORTEIOS MENSAIS 
(SÉRIE FECHADA)



COMO
FUNCIONA

Para acionar o sinistro
fale com o RH da sua

empresa

 Rh vai abrir o sinistro
pelo portal no site

www.SaúdePass.com.br

1 2



Agradecemos a oportunidade e nos colocamos a disposição
para quaisquer informações e dúvidas.

Você estabelecimento de beleza ou
profissional da beleza ligue agora no

 
     
       
www.SAUDEPASS.com.br

CONTATO

 (11) 95443.3039 

0800 024 1147

http://www.saudepass.com.br/


OBRIGADO!


