COMUNICADO IMPORTANTE AOS CLIENTES/ASSOCIADOS
COM DATA DE VIGÊNCIA ATÉ 20.12.2018.

A Gestão vem informar que os clientes com vigência até 20.12.2018, exclusivamente da Operadora
Unimed Federação passam a ser administrados pela Affix e não mais pela Gestão Administradora de
Benefícios.
Quem é Affix? É uma empresa registrada na ANS sob o n° 41.742-4, fundada e em operação desde 2013,
possui sede em São Paulo e está presente em 17 estados da Federação e no Distrito Federal. Está entre as
4 maiores empresas do setor e destaca-se pelo seu crescimento sustentável e atendimento ao cliente.
Como será este processo? A partir de 1º de janeiro você já é um cliente Affix e, portanto, o boleto de
competência janeiro de 2019 deverá ser pago à Affix.
IMPORTANTE: os boletos até a competência de dezembro de 2018 deverão ser pagos diretamente à
Gestão, sob pena da descontinuidade do plano, ou seja, mantenha os pagamentos em dia para que o
processo transcorra normalmente.
O que muda para você? O relacionamento, agora é com a Affix, onde você passa a contar com a
comodidade dos seus serviços.
O seu plano permanece o mesmo, suas carências permanecem as mesmas, o mês de reajuste do seu
plano permanece em janeiro conforme consta em sua proposta de adesão e a sua entidade de filiação
também permanece a mesma.
CANAIS DE ATENDIMENTO AFFIX
Central de Atendimento Affix: 0800-608-1020 (Fixo) ou 3034-5949 (Móvel) • Segunda a sexta, das 8h às
20h.

Site: www.affixbeneficios.com.br opção FALE CONOSCO • Na página inicial do site, no lado direito inferior,
de posse do seu CPF e data de nascimento, você consegue emitir o seu boleto para pagamento e, dessa forma,
mantê-lo em dia garantindo atendimento e o não pagamento de juros e multa.

Endereço em Natal: Espaço Empresarial Giovanni Fulco, Rua Prudente de Morais, 744, 14º andar, Sala
1402 • Segunda a sexta, das 8h às 20h.
Agradecemo a atenção.

