
 
 

 

 
 
 

 

PLANO DE SAÚDE 
 

Aposentados e Agregados 

 
 

 Plano AMIL 20 QC 
 
É um plano de abrangência nacional, com coparticipação e cobertura para consultas, exames e 
internações em quarto coletivo sem limites.  
Dá direito a acompanhante para beneficiários internados com até 18 anos e maiores de 60 anos.  
 

Garante reembolso de 1 (uma) vez a tabela para consulta, exames, procedimentos ambulatoriais e 
honorários médicos de internação.  
Possui uma rede diversificada de hospitais, médicos e laboratórios. 
 

Principais credenciados no Rio de Janeiro: 
 
Atendimento PRONTO-SOCORRO 
Hospital Bairro 

Hospital Dr. Badim Tijuca 

Hospital Israelita Albert Sabin Maracanã 

Hospital Vitória Barra da Tijuca 

Hospital Casa Italiano Grajaú 

Hospital São Lucas Copacabana 

Policlínica de Botafogo Botafogo 

Casa de Saúde Pinheiro Machado Laranjeiras 

Hospital de Clinicas Rio Mar Barra da Tijuca 

Hospital das Clinicas de Jacarepaguá Jacarepaguá 

CHN- Complexo Hospitalar de Niterói  Niterói 

Hospital Icaraí Niterói 

Hospital Casa de Portugal Rio Comprido 

Hospital de Clínicas Mario Lioni Duque de Caxias 

Hospital Espanhol Centro 

Hospital Pasteur Méier 

 
 
 
Laboratórios: Sérgio Franco, Bronstein e Lab’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Plano AMIL 25 QP 
 
É um plano de abrangência nacional, com coparticipação e cobertura para consultas, exames e 
internações em quarto privativo sem limites. 
Dá direito a acompanhante para beneficiários internados com até 18 anos e maiores de 60 anos. 
 

Garante reembolso de 1 (uma) vez a tabela para consulta, exames e procedimentos ambulatoriais, e 
2 (duas) vezes para honorários médicos de internação.  
Possui uma rede diversificada de hospitais, médicos e laboratórios. 
 

Principais credenciados no Rio de Janeiro:  
Todos os credenciados do Plano Amil 20QC e mais: 
 
Exclusivo para atendimento ELETIVO 
Hospital Bairro 

Casa de Saúde Santa Lúcia  Botafogo 

 
 
 

 Plano AMIL 40 QP 
 
É um plano de abrangência nacional, com coparticipação e cobertura para consultas, exames e 
internações em quarto privativo sem limites. 
Dá direito a acompanhante para beneficiários internados com até 18 anos e maiores de 60 anos. 
 

Garante reembolso de 1 (uma) vez a tabela para consulta, exames e procedimentos ambulatoriais, e 
2 (duas) vezes para honorários médicos de internação.  
Possui uma rede mais diversificada de hospitais, médicos e laboratórios. 
 

Principais credenciados no Rio de Janeiro: 
Todos os credenciados do Plano Amil 25QP e mais: 
 
Atendimento PRONTO-SOCORRO 
Hospital Bairro 

Hospital São Vicente de Paulo Tijuca 

Hospital Quinta D’Or São Cristóvão 

Hospital Oeste D’Or Campo Grande 

Hospital Caxias D'Or Duque de Caxias 

Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima Nova Iguaçu 

 
 

 
Laboratório: Lâmina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Coparticipação 
 

Coparticipação é a contribuição direta do usuário na utilização do plano. Todas as vezes em que o 
participante ou um de seus dependentes utilizar os procedimentos relacionados adiante, por meio de 
rede credenciada ou reembolso, contribuirá com uma parcela do valor do procedimento na tabela 
Amil, que será cobrada por acréscimo no boleto bancário. 
 
 
 
Percentual de coparticipação para os beneficiários e seus dependentes: 
 

PLANO EVENTO PERCENTUAL

Até a 3ª Consulta 5%

A partir da 4ª Consulta 15%

Exame 10%

Até a 3ª Consulta 20%

A partir da 4ª Consulta 30%

Exame 20%

Até a 3ª Consulta 20%

A partir da 4ª Consulta 30%

Exame 20%

AMIL 20 QC

AMIL 25 QP

AMIL 40 QP

 
 
 
Passo a passo para acessar o demonstrativo de coparticipação no site da Amil. 
 
Acesse o site: www.amil.com.br  

O beneficiário deverá fazer o cadastro, em CADASTRE-SE (na parte superior do site) 

Com o cadastro, o beneficiário poderá acessar os serviços da Amil, sempre que necessário. 

- Clique na opção CLIENTE e na área exclusiva escolha a opção “Para você”; 

- Faça seu login com os dados solicitados; 

- Para acessar o demonstrativo, escolha os itens: Serviços > Pagamento > Coparticipação 

- Selecione o mês/ano do boleto e clique em “Buscar”. 

 
 
 
 
 

Em caso de dúvida, você tem a disposição alguns telefones de atendimento: 
 

Posto de Atendimento na Light: (21) 2211-4871 / 2211-4691 

RH da Light: (21) 2211-4451 / 2211-4806 

Teleatendimento Amil 24h com médico de plantão: 0800 021 2583 

 
 

http://www.amil.com.br/

