GARANTIR SEGURANÇA
E CONFORTO AOS ASSISTIDOS
E PARTICIPANTES É MAIS QUE
UMA OBRIGAÇÃO, É NOSSA
RAZÃO DE EXISTIR.
POR ISSO, EM BREVE ALGUMAS
COISAS VÃO MUDAR PARA
MELHOR. OLHA SÓ A NOVIDADE
QUE ESTÁ VINDO POR AÍ!

NOVA
FORMA
DE PAGAR
SEU BOLETO
SUA SEGURANÇA E SEU
CONFORTO ESTÃO PRESTES
A EVOLUIR AINDA MAIS.

BOLETO COM
COBRANÇA
REGISTRADA

A partir de dezembro/2016, os boletos de
cobrança passam a ser registrados. Confira
alguns benefícios desse novo modelo:
• Evita o pagamento em duplicidade.
• Não permite o pagamento de valor menor
que o cobrado, evitando inadimplência no
plano de saúde.
• O boleto do PAtMA/PAMA-PCE poderá ser
pago após o vencimento. Verifique sempre a
data limite para pagamento no campo
Instrução do boleto.

NOVA PARCERIA
BANCO DO BRASIL

Os boletos que você recebia eram emitidos
pelo Banco Itaú. Nesse novo modelo, o banco
emissor dos boletos passa a ser o Banco do
Brasil, a partir de dezembro/2016. Essa nova
parceria nos trouxe vantagens em relação ao
custo e à comodidade aos nossos Assistidos
pela facilidade de acesso às agências.

VALOR FIXO
Os boletos passarão a ter um valor fixo
para pagamento, ou seja, não poderá ser
pago valor inferior ou superior ao cobrado.
Assim, evitamos inadimplência e a suspen são
do plano Assistencial PAMA/PAMA-PCE.
FIQUE DE OLHO EM ALGUNS
DETALHES IMPORTANTES.

DÉBITO DIRETO
AUTORIZADO
DDA COM O SEU BANCO

Uma outra opção para pagamento de boletos
é por meio do sistema DDA - Débito Direto
Autorizado. É um sistema que permite que os
boletos de cobrança sejam recebidos eletronicamente, eliminando o impresso.

Com essa opção, você poderá
eletronicamente:

PAGAMENTO APÓS
O VENCIMENTO

Até a data de vencimento, o boleto do PAMA/
PAMA-PCE pode ser pago em qualquer banco.
Após o vencimento, deve ser pago no Banco
do Brasil utilizando o mesmo boleto. Entretanto, também poderá pagar em outros bancos a
cobrança vencida, mas, para isso, você precisa
gerar uma segunda via do boleto no site do
Banco do Brasil (www.bb.com.br – na opção
2ª via de boleto ou atualizar vencido). A data
limite para pagamento após o vencimento,
continua sendo informada no boleto.

1 - Acessar o boleto pelos terminais de autoatendimento de qualquer banco, internet ou
celular.
2 - Agendar o pagamento.

Muito simples!
Vá à sua agência bancária, converse com seu
gerente e ganhe mais praticidade e agilidade
solicitando o DDA.

FIQUE LIGADO E MANTENHA
SEUS DADOS ATUALIZADOS!
A partir de janeiro de 2017, conforme
determinação do Banco Central, não
será mais permitida a emissão de boletos sem registro, como os seus dados
cadastrais são informados no boleto,
solicitamos que mantenha seu cadastro
sempre atualizado na Sistel para evitar
transtornos.

