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1 . POSTAL SAUDE
Beneficiário da POSTAL SAÚDE pode usufruir de mais descontos no PBM
O Beneficiário que utiliza o plano Postal Benefício Medicamento (PBM) da POSTAL SAÚDE pode adquirir
medicamentos de marca, tarjados ou genéricos com custo ainda mais reduzido. Mais uma vantagem do
PBM para que o Beneficiário possa dar continuidade aos tratamentos medicamentosos indicados por seu
médico ou odontólogo de confiança.
O PBM já oferecia, sobre o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), descontos de 50% e 60% na compra de
medicamentos em drogarias credenciadas em todo o Brasil. Agora, é possível conseguir preços ainda mais
baixos. Com a nova forma de cálculo, a coparticipação será calculada sobre o preço do medicamento na
drogaria, praticado em balcão, e não mais sobre o PMC. Veja a demonstração de economia:
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Economia ao beneficiário com a nova fórmula
de cálculo

Orientação farmacêutica
Além de oferecer a cobertura para medicamentos, o PBM também realiza orientação farmacêutica via
Central de Atendimento (0800 888 8116) e entrega domiciliar para os medicamentos de uso contínuo
mediante solicitação e agendamento no 0800. Nestes casos, os custos do envio da medicação serão de
responsabilidade do Beneficiário.
No caso de dúvidas sobre o PBM, é necessário entrar em contato com a Central de Atendimento (0800 888
8116), que funciona 24h.
XXV ENAC- GRAMADO/RS
Serão encerradas definitivamente as inscrições para o XXV ENAC no próximo dia 30/09. Voce que ainda
não se inscreveu pode faze-lo usando o site www.eventosvanserv.com.br/enac2015 .
Esta é a ultima oportunidade para participação do XXV ENAC / 2015 a ser realizado em Gramado no Rio
Grande do Sul. Não fique de fora . Inscreva-se!
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