Brasília/DF, abril de 2018.
À Rede Credenciada
CNPJ/CPF:
Assunto: Atualização Plano CorreiosSaúde

Prezado Prestador,
Informamos que, devido a alteração na forma de custeio do plano de saúde dos empregados e aposentados dos
Correios, a qual está em vigor desde o dia 18 de abril de 2018, alguns beneficiários solicitaram sua exclusão do plano
CorreiosSaúde.
Assim, a partir da data acima, o aporte das despesas decorrentes dos atendimentos dos beneficiários nesta situação
não será realizado através da Postal Saúde. Os valores dos procedimentos realizados a partir do dia 18 de abril deverão ser negociados diretamente com o beneficiário.
Para tanto, identificamos os beneficiários em atendimento por esse estabelecimento que optaram pelo cancelamento
do plano. O relatório com os beneficiários excluídos pode ser acessado por meio do caminho abaixo:

Para minimizar possíveis intercorrências oriundas desses desligamentos, faz-se necessário que este estabelecimento
proceda com a verificação da elegibilidade do beneficiário através do Autorizador Eletrônico, para renovações de autorizações, prorrogações e quaisquer autorizações adicionais às já concedidas anteriormente à data de 18 de abril de
2018, conforme tela abaixo:

Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - CNPJ: 18.275.071/0001-62
SBN, Quadra 1, Bloco F, Ed. Palácio da Agricultura, 5º e 6º andares
Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70040-908
NUP: 30189/2018
CRC COMEC - 6/2018 | 1

A consulta deverá ser realizada informando o número do cartão de identificação do beneficiário. Para os casos de beneficiários cancelados, no campo “Status”, o sistema apresentará a mensagem “Beneficiário NÃO APTO”.
Ressaltamos que deverão ser encaminhadas para faturamento as despesas realizadas até 17 de abril de 2018.
O mesmo procedimento deverá ser adotado para tratamentos seriados e odontológicos.
Agradecemos pela parceria e permanecemos à disposição.
Atenciosamente,
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