
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. 

CNPJ n° 05.868.278/0001-07 

 

REGULAMENTO DA CAMPANHA COMERCIAL DE OUTUBRO 

“Unimed Fortaleza + Beach Park” 

 

1. Condições Gerais  

1.1 A Campanha terá vigência de 04/10/2021 até 31/10/2021. Todas as vendas realizadas posterior a 

esta data não serão elegíveis a oferta. 

1.2 Oferta é válida apenas para novos clientes (novos contratos) que aderirem a campanha dentro do 

período citado no parágrafo anterior. 

1.3 Esta campanha é válida apenas para aquisição dos produtos: 

 

 Multiplan com coparticipação 

 Salute Max com coparticipação 

 Salute com coparticipação 

Nas contratações Individual/Familiar e Empresarial até 29 vidas 

 
1.4 Clientes que contratarem o plano durante o período da campanha terão direito aos benefícios 

apresentados a seguir: 

 

 50% de desconto na adesão (1°primeira mensalidade, sobre o valor de tabela balcão) do seu 

plano de saúde; 

 Desconto vitalício, partir da segunda mensalidade a depender do plano e tipo de 

contratação, de acordo com tabela abaixo: 

 

PRODUTO TIPO DE CONTRATAÇÃO 

%DESCONTO SOBRE 

TABELA BALCÃO 

Multiplan com coparticipação 
Individual/Familiar e 

Empresarial até 29 vidas 
10% 

Linha Salute com coparticipação 
Individual/Familiar 10% 

Linha Salute com coparticipação 
Empresarial até 29 vidas 12% 

 

 Seguro gratuito enquanto o contrato for ativo: Proteção Familiar e Financeira (para 

contratos individual/familiar) e Seguro Vida Protegida (para contratos empresarial até 29 

vidas); 



 Serviço de odontologia, (Odonto Essencial), gratuito durante seis mensalidades, a contar da 

adesão, decorrido o prazo, será cobrado na fatura do plano o valor de 13,60 (treze reais e 

sessenta centavos) por beneficiário; 

 Um ingresso de acesso ao parque Aquático Beach Park por cada beneficiário incluído no 

novo contrato. 

 

2. Disposições relativas ao ingresso 

 

2.1 Em até cinco dias úteis após a implantação do plano de saúde, cliente receberá no e-mail 

informado no ato do cadastro, o número do localizador e as instruções para realizar o 

agendamento da ida ao parque aquático. 

2.2 É necessário realizar o agendamento prévio antes da ida. As datas e horários disponíveis são de 

responsabilidade do Beach Park. O responsável pelo recebimento do(s) localizador(es) deverá 

seguir as orientações repassadas no corpo do e-mail para realizar o seu agendamento e os dos 

demais beneficiários do contrato que por ventura houver. 

2.3 O ingresso terá validade até fevereiro de 2022. Após essa data cliente perderá o direito de usufruir 

do benefício. 

2.4 O ingresso garante acesso as dependências do parque aquático. Despesas com alimentação, 

deslocamento e outros, serão de responsabilidade do beneficiado. 

2.5 Caso o cliente desista da compra do plano de saúde no período legal de até 7 (sete) dias, terá o 

ingresso e agendamento cancelados imediatamente após o cancelamento do plano. Perdendo assim 

o direito de ingressar ao parque pelo ingresso ora disponibilizado. 

 

3. Das disposições gerais e finais 

 

3.1 A Unimed Fortaleza se reserva, a qualquer momento, ao direito de cancelar, suspender ou 

modificar qualquer item deste Termo, mediante simples comunicação aos clientes, não tendo estes 

o direito a qualquer indenização, reparação ou compensação em razão da alteração ou suspensão. 

3.2  Ao assinar este termo o cliente e seus eventuais dependentes estarão concordando e aceitando 

plenamente todas as condições estipuladas, não poderá posteriormente alegar o desconhecimento 

das regras. 

3.3 Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento bem como eventuais casos omissos serão 

decididos, exclusivamente, pela Unimed Fortaleza, sendo estas decisões de caráter irrecorrível. 

 

Ciente e de acordo. 

________________________________ 

Beneficiário Titular 


