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Garantimos
15% de Redução

No Plano de Saúde da sua Organização

(acima de 500 vidas)
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UNION LIFE

GRUPO
UNION LIFE
Ao longo de quase 30 anos atuando no mercado, buscamos alternativas eﬁcazes para a
melhor administração de convênios e benefícios em parceria com as operadoras e
seguradoras, resultando em melhores estratégias e ganhos para empresas, entidades
de classe, órgãos públicos e associações em geral, buscando um trabalho humanizado
e eﬁcaz ao nosso cliente que é você que veio buscar o melhor para a sua organização.
A UNION LIFE é a mais eficiente administradora de benefícios do Brasil, oferecendo
acesso aos melhores planos de saúde, odontológicos e benefícios, atendendo a melhor
oferta do mercado, mantendo com segurança a conquista de benefícios dos clientes
junto às operadoras, oferecendo vantagens e descontos na mensalidade, buscando uma
gestão com excelência junto às melhores operadoras de saúde do país e as mais
adequadas para seu orçamento .
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MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO: promover a excelência na qualidade da prestação de serviços na gestão de
saúde, buscando atendimento humanizado, capacitação técnica e facilidades para
simplificar o atendimento aos nossos clientes, sempre buscando surpreender com mais
benefícios, que é nosso diferencial no mercado;
VISÃO: a UNION LIFE pretende se manter como referência na gestão de planos de saúde,
odontológicos e benefícios, mantendo gestão com eficiência e administrando carteiras
importantes do cenário nacional;
VALORES: segurança na gestão; profissionais diferenciados; constante atualização
tecnológica; valorização de colaboradores; credibilidade no mercado; comprometimento
e humanização; responsabilidade social.
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O que é uma
Administradora de Benefícios ?
Criado em 2009 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a UNION LIFE foi
registrada sob o número 42145-6 e é especialista na negociação, comercialização e
administração de benefícios coletivos (saúde e odontológico) para todos as categorias de
empresas e entidades.

O que são
Planos de saúde por adesão?
Com a união dos profissionais de uma entidade de classe, foi possível a UNION LIFE
negociar para a sua entidade todas as operadoras de saúde para planos coletivos,
oferecendo um melhor preço e condição, garantindo planos mais baratos com qualidade
e melhor vantagem para o cliente final.
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Equipe
Técnica Especializada
A base sólida da UNION LIFE - Administradora de Benefícios é amparada por um corpo
de profissionais altamente capacitados, oriundos das mais diversas áreas que atendem
com agilidade e eficiência as necessidades dos clientes, contribuindo para um
atendimento diferenciado e focado em soluções completas.

Atendimento
Auto Atendimento: atendimento eletrônico na internet; emissão de 2ª via de boletos,
informe de pagamentos, rendimentos, visualização da utilização dos planos; além de
informações úteis;
RA - Relacionamento Associativo: Canal dedicado ao atendimento exclusivo de
Entidade de Classe de planos coletivos por adesão.
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 gratuito com abrangência nacional;
dúvidas sobre o uso do plano; 2ª via de boletos e cartões; geração de declarações e
demonstrativos de pagamento.
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Vantagens
COMERCIAIS
Melhor negociação com as Operadoras de planos de saúde, com a
redução do custo garantido para os usuários;
Negociação de Reajustes junto às operadoras;
Promoção do crescimento da carteira e captação constante de novos
beneficiários (oxigenação);
Absorção da carteira da entidade de classe, utilizando a nossa ampla
carteira, evitando aumento do valor por causa da sinistralidade;
Ampla comercialização dos Produtos relacionados à saúde,
odontológico, e oferecendo benefícios e produtos diferenciados em
relação ao mercado;
Melhor atendimento ao usuário, desburocratização e Central de
atendimento nacional, ao associado e de cobrança;
Trabalhamos com as principais instituições bancárias do país,
facilidades no pagamento e opções de débito em conta corrente;

UNION LIFE

Vantagens
OPERACIONAIS
A Entidade de Classe não assume qualquer risco financeiro ou
técnico;
Cobrança individual dos beneficiários, assumindo a inadimplência.
Identificação e atuação na medicina preventiva junto aos maiores
utilizadores do plano e implantação de Programas de Qualidade de
Vida;
Pagamento integral da fatura junto à Operadora;
Constante adequação às normas da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS;
Emissão periódica dos Relatórios Gerenciais do Contrato
(sinistralidade e curva “ABC” de usuários);
Suporte ao Departamento Responsável na Gestão dos Benefícios;
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GESTÃO SEGURA
E TRANSPARÊNCIA
Responsabilidade na gestão das informações das entidades e associados, protegendo os
dados em conformidade com as circunstâncias impostas pela Lei 13.709/18 (LGPD) Lei
Geral de Proteção de Dados, oferecendo total transparência e acesso a elas.

Movimentações de carteira (Inclusões e Exclusões)
Relatórios de adesão
Relatórios financeiros (adimplentes / inadimplentes)
Relatório de ativos / inativos
Relatórios personalizados conforme demanda da entidade

UNION LIFE

PRINCIPAIS
PARCEIROS
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Nosso
Diferencial

ODONTOLÓGICO

Plano Odontológico: Cobertura completa dos procedimentos
indicados pelo ROL de coberturas da ANS (* para o titular do plano);
Cartão de Benefício: Com desconto em + de 7.000 mil
estabelecimentos de serviços parceiros em todo Brasil.•

UNION LIFE
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Principais
Clientes

ANFIPDF
Associação dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil no Distrito Federal

INOVAÇÃO E LUTA!

ANFIPRJ
Associação dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro

INOVAÇÃO E LUTA!

SINTSEP-TO

SISNI
Sindicado dos Servidores
Públicos do Município de Niterói
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RESPONSABILIDADE SOCIAL:

SAÚDE BUCAL
PARA TODOS!
O foco do projeto é auxiliar e levar saúde, proporcionando facilidade e qualidade de vida
para as pessoas. Nossa missão, além dos tratamentos, é de humanizar os atendimentos
e cuidar dos pacientes. com foco na saúde bucal, gerando mais qualidade de vida.

Nossa equipe, composta por Dentistas e
Profissionais de apoio, realiza exames e
atendimentos ambulatoriais completos.
Tudo isto aliado aos mais avançados
equipamentos e materiais odontológicos.
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O Odontomóvel é parte integrante do Projeto Saúde Móvel, idealizado para alcançar as
necessidades da população, facilitando e levando atendimento odontológico de
qualidade à todos.
Nas ações, através do Odontomóvel, realizamos sonhos, levando bem estar,
proporcionando uma vida mais feliz e saudável.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL:

PROJETO: PALMAS
DE MÃOS LIMPAS
No dia 26 de Maio de 2020, a Prefeitura
Municipal de Palmas e a Union Life Administradora
de Benefícios, deram início à ação conjunta, tendo
por objetivo, a prevenção do vírus da COVID19,
através da conscientização, higienização e
distribuição de insumos para prevenção.
As ações foram distribuídas em 4 fases para
atendimento da população de Palmas.
No total foram distribuídos + de 400 litros de
álcool em gel para população, e foram abordados +
de 100mil habitantes das regiões atendidas pela
ação em Palmas.
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1ª Fase: Atendimento nas 6 principais
estações de ônibus da Cidade de Palmas.

2ª Fase: Atendimento no trânsito, nas
principais avenidas da Cidade.

Atendimento de + de 45mil habitantes das
regiões

Atendimento de + de 20mil habitantes das
regiões

3ª Fase: Atendimento em localidades de
grande fluxo de transeuntes, “Praias” de
Palmas e Feiras livres.

4ª Fase: Atendimento na Zona Rural.

Atendimento de + de 10mil habitantes das
regiões

Atendimento de + de 15mil habitantes das
regiões
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RESPONSABILIDADE SOCIAL:

PATROCÍNIO: GAMA
Em meio a uma crise financeira a Union Life
acreditou no potencial do time alviverde e fechou
patrocínio que proporcionou acerto de contas
atrasadas com jogadores.
O presidente do Gama, Weber Magalhães, falou
a respeito do contrato: “A Union Life chegou em
um momento importante. Eles acreditaram no
Gama, no nosso projeto e para nós é uma
satisfação estar com a parceria da empresa que
vem nos ajudar neste ponto crucial de nossa
temporada”, ponderou.
E o tão esperado título chegou, o Gama se fez
campeão do Campeonato Candango 2020 e
somos muito felizes de participar disto!
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19

RESPONSABILIDADE SOCIAL:

REVITALIZAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DA
SANTA CASA DE
AMPARO!
Em parceria com o grupo Tintas Coral a
UnionLife participou da revitalização e
restauração da Santa Casa de Amparo..
Este projeto consiste na revitalização de
alguns hospitais da região com objetivo de
oferecer saúde com qualidade de atendimento
para regiões que mais precisam!
Está ação ainda contemplará outros hospitais da região e de
outras regiões.

RESPONSABILIDADE SOCIAL:

DOAÇÃO PARA O POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
(PAT) DE MONGAGUÁ
Ação com foco em viabilizar condições para que a população regional tenha acesso a
cursos profissionalizantes disponíveis no espaço do Posto de Atendimento ao trabalhador
(PAT) de Mongaguá em Parceria com o SEBRAE.
Foram Doados:
2 Totens para distribuição de
álcool em gel;
42 Máscaras de proteção;
2 Termômetros para aferição de
temperatura;
6 Computadores complestos
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Contato
11 3251-0745 | 0800 025 1512
www.unionlife.com.br
contato@unionlife.com.br
Av. Paulista, 2202 - Conj. 124
Bela Vista, São Paulo - SP

