
Tire aqui dúvidas sobre seu novo 

Plano de Saúde – Porto Seguro Saúde

1. Até quando meu plano anterior ficou ativo?

Até 31.03.2020, atualmente seu plano CNU está cancelado.

2. Como faço para ter acesso a carteirinha virtual do meu novo plano de 
saúde?
Cadastre-se no portal do cliente https://www.portoseguro.com.br/porto-
seguro-saude e após realizar seu cadastro, baixe o aplicativo (Porto 
Seguro Saúde, Odonto e Portomed (disponível para Android e iOS) para 
ter acesso a sua carteirinha virtual e outras funcionalidades.

3. Vou receber minha carteirinha física?
Sim. Divulgaremos a data, após retorno do isolamento social.

4. Qual é o meu login do portal?
O login é o seu cpf.

5. Qual a minha senha?
A senha será cadastrada em seu primeiro acesso, após realização do 
cadastro.

6. Se eu não estiver conseguindo acessar o portal e/ou aplicativo?
Os sistemas levam de 3 a 4 dias para serem totalmente sincronizado mas, 
você também pode entrar em contato com a Porto Seguro por meu do 
número 3003-9393 e informar o erro.

7. Posso utilizar meu plano sem a carteirinha física? 
Sim, a utilização pode ser feita através da numeração e um documento 
oficial com foto, ou com a carteirinha digital, disponível no aplicativo.

8. Para qual plano vou migrar?

*Para rede complementar Mediservice, o plano será Mediservice Branco (Exceto Rio de Janeiro 
e São Paulo)

9. Teremos carência?
Não haverá carências para os procedimentos cobertos pelo Rol da ANS, 
exemplo: consultas, exames simples e complexos, cirurgias, próteses 
ligadas ao ato cirúrgico, internações, vasectomia, ligadura tubaria, 
colocação do DIU, parto e pré-natal.

PLANO ANTERIOR NOVO PLANO

Básico I e II Bronze E 6.ª Geração*

Especial Ouro

https://www.portoseguro.com.br/porto-seguro-saude


10. Qual a abrangência do plano?  Nacional 

11. Posso fazer um up grade do meu plano?
Não será permitido up grade de plano no momento.

11. Qual o valor da contribuição?
Brasília e Rio Grande do Sul (sem coparticipação)

Demais regiões do país (com coparticipação)

12. A Globalweb participará com percentual de acordo com a faixa 
salarial do colaborador?
Sim. Conforme demonstrado na tabela acima.

13. A Globalweb participará com percentual para os dependentes?
Não. Os dependentes serão custeados 100% pelo colaborador.

14. Será cobrada coparticipação em todas as cidades?
A coparticipação não é aplicada para Brasília e Rio Grande do Sul.

15. Para os casos de coparticipação, qual será a tabela de valores?

16. Quando poderei solicitar reembolso? 
O reembolso é utilizado para consultas médicas de credenciados ou não 
credenciados mas, o valor do reembolso não é integral e sim conforme 
tabela da Porto Seguro.

17. Por onde poderei solicitar o reembolso?
Os reembolsos podem ser solicitados através do site ou aplicativo da 
Porto Seguro Saúde, mas se preferir, a Aggrega conta uma equipe 
especializada para auxiliar você, basta entrar em contato.

PLANO 
ANTERIOR

NOVO 
PLANO

VALOR 
INTEGRAL

Até R$ 1.932,18
(30%)

De R$ 1.932,19 
a 

R$ 3.221,22
(40%)

R$ 3.221,23 
acima
(50%)

VALOR POR 
DEPENDENTE

Básico I e II Bronze E R$ 359,67 R$ 107,90 R$ 143,87 R$ 179,84 R$ 359,67

Especial Ouro R$ 558,76 R$ 167,62 R$ 223,50 R$ 279,38 R$ 558,76

PLANO 
ANTERIOR

NOVO 
PLANO

VALOR 
INTEGRAL

Até R$ 1.932,18
(30%)

De R$ 1.932,19 
a 

R$ 3.221,22
(40%)

R$ 3.221,23 
acima
(50%)

VALOR POR 
DEPENDENTE

Básico I e II

Bronze E 

6.ª 

Geração
R$ 330,13 R$ 99,04 R$ 132,05 R$ 165,66 R$ 330,13

Especial Ouro R$ 558,76 R$ 167,62 R$ 223,50 R$ 279,38 R$ 558,76

PLANO PRONTO SOCORRO CONSULTAS ELETIVAS EXAMES SIMPLES TERAPIAS SIMPLES

Bronze E 6.ª 

Geração
R$ 25,00 R$ 18,00 R$ 12,00 R$ 8,00

Ouro R$ 35,00 R$ 23,00 R$ 18,00 R$ 10,00



18. Quem pode solicitar o reembolso?
Os reembolsos podem ser solicitados por titulares e dependentes.

19. E nos casos de reembolsos de exames, terapias e procedimentos 
ambulatoriais e cirúrgicos?
O segurado poderá acessar o site da Porto Seguro Saúde e solicitar a 
prévia de reembolso.

20. Como terei acesso a valores de reembolso?
Para valores de reembolsos de exames, terapias e cirurgias é necessário 
solicitar uma prévia de reembolso.

21. Estou em tratamento e tenho dúvidas de como será o andamento.
Caso esteja em tratamento ou tenha dúvidas sobre algum procedimento, 
entre em contato com a Aggrega nos canais abaixo:(11) 9 9330 5864(61) 
9 9297 4369 (61) 98110-4697E-mail: globalweb@aggregabeneficios.com.br

22. Quais são as principais coberturas do plano?
• Acupuntura (com material)

• Cirurgias de Miopia e Astigmatismo

• Colocação do DIU

• Consultas médicas (eletivas e pronto socorro)

• Exames simples e complexos

• Fonoaudiologia

• Internações hospitalares sem limites de dias

• Nutricionista

• Obstetrícia (pré-natal e parto)

• Próteses ligadas ao ato cirúrgico (não estéticas)

• Psicologia

• Psiquiatria e psicoterapia

• Quimioterapia

• Remoção Hospitalar

• Transplantes de órgãos

• tratamento de doenças infectocontagiosas, inclusive aids

• Vasectomia e ligadura tubária

23. Onde tenho acesso a rede credenciada?
Você pode consultar a rede através das opções:
• Pelo portal do cliente https://www.portoseguro.com.br/porto-seguro-

saude/rede-referenciada;
• Através do aplicativo – Porto Seguro Saúde, Odonto e Portomed

(disponível para Android e iOS);
• Ligando para a central de atendimento de atendimento: 0800 727 

2800 ou (11) 3003 9393;

https://www.portoseguro.com.br/porto-seguro-saude/rede-referenciada


24. Moro em uma região onde o plano é restrito. Como serei atendido?
Nas regiões onde o atendimento da Porto Seguro é restrito, você contará 
com a rede credenciada complementar da MEDISERVICE.
Esta rede não estará disponível no Rio de Janeiro e São Paulo.

25. Como tenho acesso a rede credenciada Mediservice ?
Pelo portal do cliente https://www.mediservice.com.br/redeLigando para 
a central de atendimento de atendimento: 4004 2772 (Capitais e Regiões 
Metropolitanas)0800 703 0023 (Demais localidades)

26. Como acesso a rede complementar?
Somente pelo site e central de atendimento

27. Meu médico não é credenciado Porto Seguro e solicitou exames, 
posso realizar pelo plano? 
Sim! É possível realizar através do pedido médico que deve ser feito pelo 
receituário do profissional ou papel timbrado da clínica.

28. Que tipo de informação terei no Portal – Área do cliente?
• Solicitação e acompanhamento de reembolsos
• Clube de vantagens e descontos em parceiros da Porto Seguro
• Acompanhamento de senhas de autorizações de cirurgias
• Rede credenciada

29. O que terei acesso no aplicativo?
• Acessar informações sobre reembolso. 
• Solicitação e acompanhamento de reembolso
• Agendar e desmarcar consultas nas unidades médicas de forma 

rápida e prática.
• Consultar a rede referenciada de saúde, encontre hospitais, 

consultórios e laboratórios.
• Envio e acompanhamento de solicitações de autorizações médicas
• Utilizar o cartão virtual

30. Que tipo de cobertura extra o plano contempla?
Coberturas Extra Rol: Escleroterapia, Quiropraxia, RPG e Atendimento 
Psicológico online.

31. O que é o Alô Saúde?
Orientação Médica por telefone e vídeo chamada para os segurados 
Porto Seguro, 24h por dia de segunda a sexta (Titulares e Dependentes), 
por meio do número 0800 940 1892. É uma canal para tirar dúvidas sobre 
primeiros-socorros, preparação de exames, obter informações sobre 
campanhas de saúde e vacinação, orientação esportiva, nutricional e 
para gestantes.



32. O que é o Clube Porto?
O Clube Porto é um site de benefícios e descontos especiais para todos os 
segurados.

33. O que é o e-Pharma?
Clientes Porto Seguro Saúde têm desconto em medicamentos nas farmácias 
conveniadas à ePharma, oferece até 60% de desconto em medicamentos.

34. O que é o Teatro Porto Seguro?
50% de desconto para cliente Porto Seguro e acompanhante no valor do 
ingresso.

35. Não tenho plano de saúde pela GlobalWeb, até quando posso aderir?
A inclusão de colaboradores/dependentes que não possuem plano, deve 
ser solicitada até 20.04,para que seja processada com isenção de carências.

36. E se eu for colaborador antigo e fizer essa solicitação depois do dia 
20/04?
O plano será efetivado à partir de 01/05, com carências contratuais.

37. Sou recém contratado e quero saber até quando posso aderir o plano?
Até o 20.º dia corrido, contado à partir da data da sua admissão.

38. Minha família aumentou e preciso incluir um novo dependente no meu 
plano, como faço?
A inclusão deve ser solicitada por e-mail 
(globalweb@aggregabeneficios.com.br ) até 20 dias após a data de 
evento*, para que seja processada sem carências.
* Eventos: Casamento, união estável e nascimento.

39. Como faço para realizar esta solicitação ?
Basta encaminhar um e-mail com essa solicitação para: 
globalweb@aggregabeneficios.com.br, aos cuidados de Ana Pereira e 
Bethania Lauar.

40. Como faço para incluir novas vidas?
Basta encaminhar um e-mail com essa solicitação para: 
globalweb@aggregabeneficios.com.br, aos cuidados de Ana Pereira e 
Bethania Lauar.

Ainda ficou com dúvidas? Não se preocupe, temos uma equipe preparada 
para auxiliá-lo em todos os assuntos, seguem nossos contatos:
(11) 9 9330 5864
(61) 9 9297 4369
(61) 98110 4697
globalweb@aggregabeneficios.com.br
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