ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
C
CONVÊNIO
COM SERVIÇOS DE SAÚDE
o
o
o
o

o
o

o

o

O lançamento dos serviços é feito diretamente em nosso sistema, mediante cadastro e
senha de acesso;
A autorização deve ser feita na área de acesso do conveniado com 02 (dois) dias de
antecedência da data da consulta/exame;
É obrigatório a apresentação do Cartão do Associado Abepom;
Não é necessário realizar relatórios de fechamentos, os repasses são feitos mediante
serviços lançados no sistema (em caso de clínicas médicas, de exames ou laboratórios,
o repasse será conforme o parcelamento definido junto ao associado);
Os serviços devem ser lançados na data de sua realização;
Taxa administrativa de 7% sob o total dos serviços realizados no mês, retido no
repasse e o período
eríodo de inclusão/fechamento é do dia 01 ao dia 30/31 e o repasse
r
entre os dias 10 e 15 do mês subsequente aos atendimentos;
Cada associado possui um limite de margem, dependendo do valor da renda e
descontos constantes no código da ABEPOM. Na falta de limite ou qualquer outro
problema no momento da autorização do serviço,, fazer contato com a ABEPOM nos
tels 48 21070200 ou 0800 725 0200 para averiguação;
Não nos responsabilizamos por serviços realizados sem limite de margem.
margem Na falta de
margem,, a cobrança do serviço deverá ser feita diretamente do associado,
concedendo
edendo o desconto acordado em contrato.
Documentação Necessária:
Necessária

Pessoa Física

Conselho Regional do Profissional,
Profissional RG e CPF
Diploma de Formação/Especialização
Alvará da Prefeitura e Alvará Sanitário
Declaração contendo: proposta de valores para os serviços/atendimentos, dados bancários em nome da
pessoa física, email do responsável pela assinatura do contrato e telefones para agendamento.
Pessoa Jurídica

Rg, CPF e Conselho Regional do Corpo Clínico (dos profissionais que forem atender pelo convenio)
Diploma de Formação/Especialização (dos profissionais que forem atender pelo convenio
convenio)
RG, CPF e Conselho Regional do responsável técnico
Alvará da Prefeitura e Alvará Sanitário
Cartão CNPJ e Contrato Social
Declaração contendo: proposta de valores para os serviços/atendimentos, dados bancários em nome da razão
social, email do responsável pela assinatura do contrato e telefones para agendamento.

Os documentos devem ser escaneados e enviados por E-mail. A assinatura do contrato é
eletrônica, um link do Clicksign será enviado ao email informado para coleta da assinatura.
Após assinado
do pelas partes, enviamos a senha de acesso e encaminhamos ao Setor de
Marketing para divulgação.
ABEPOM
Associação Beneficente dos Militares Estaduais de Santa Catarina
CNPJ – 73.360.539/0001-25
Rua Allan Kardec, 157, Agronômica, Florianópolis – SC, CEP 88025-100
Fone: (48) 2107-0200
0200 0800 725 0200 E-mail:
E mail: atendimento@abepom.org.br

Site: www.abepom.com.br

