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

Conheça o SulAmérica Direto Ribeirão.
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

Com o SulAmérica Direto Ribeirão, você contará
com todo cuidado para apoiá-lo a garantir mais
saúde e qualidade de vida.
Conheça as características do plano:
Gestão Integrada de Saúde
Ações de acompanhamento e promoção
à saúde aderentes às suas necessidades
Atendimento
Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia
Coberturas
Rol ANS
Reembolso
Exclusivo para fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia,
acupuntura e terapia ocupacional e você solicita direto pelo App.
Acomodação
Opção de contratação com acomodação individual (apartamento)
ou com até quatro pessoas no quarto (enfermaria).
Coparticipação (opcional)
Com limitador mensal em consultas eletivas, atendimento
em pronto socorro, exames e terapias não médicas e no casos
de internação o valor é fixo por evento.

Características dos planos

O SulAmérica Direto Ribeirão ajuda a cuidar
da sua saúde, sem sair de casa.

Saúde

PRONTO ATENDIMENTO E ESPECIALISTAS
No App SulAmérica Saúde você conta
com médicos em pronto atendimento
disponível 24 horas por dia, todos os dias,
inclusive feriados.
PSICÓLOGO NA TELA
O plano também oferece sessões de
psicoterapia por vídeo, 24h, todos os dias,
de onde estiver.
ORIENTAÇÃO MÉDICA TELEFÔNICA
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.
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

Abrangência
Conte com suporte de atendimento
em prontos socorros em toda abrangência
do produto:
Municípios:
• Brodowski • Cravinhos • Dumont
• Jardinópolis • Pontal • Pradópolis
• Ribeirão Preto • Serra Azul • Serrana
• Sertãozinho • Jaboticabal • Batatais
• Pitangueiras • Guariba

Rede hospitalar e de atendimento

Ter SulAmérica Direto Ribeirão
é contar com os melhores hospitais.
Confira alguns deles:
Hospitais

Consultórios
e Clínicas

Rede complementar para atendimento:
• Soc Beneficiente de Cravinhos Santa Casa
• Santa Casa Misericordia de Pontal
• Hosp Oftalmologico Ribeirao Preto
• Santa Casa de Ribeirao Preto
• Hospital Major Antonio Candido
• Hospital São Marcos S.A

Filiais

Rede hospitalar e de atendimento

Quem tem SulAmérica Direto Ribeirão
paga menos para se cuidar.
Conheça a sua nova
plataforma de descontos:

É uma plataforma exclusiva pra você cliente Sula,
com ela você escolhe as vantagens, são inúmeras, e melhor:
TUDO DE GRAÇA, SEM LI-MI-TES.

Até 80% de desconto em mais de 40 parceiros
Além de desconto em

+ de 25 mil farmácias
Drogaria São Paulo
Acesse
sulamais.com.br
e aproveite!

Drogasil

Droga Raia

Pague Menos

Onofre

Pacheco

Farmais

Araújo

Panvel

Descontos

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

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

DÊ O PLAY E CONFIRA!

ANS - no 416428

ANS - no 006246

Nome técnico do produto: Direto Ribeirão. 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: 02.866.602/0001-51.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.

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.
Disponível para download

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

Central de Atendimento

