CONHEÇA
O APLICATIVO
DA PREMIUM SAÚDE!
Você sabia? A Premium Saúde possui
um App no qual você encontra vários
serviços e facilidades, confira:
•
•
•
•
•
•

Consultar Rede Credenciada;
Buscar pelas cidades com cobertura;
Emissão de 2ª via de boleto;
Acesso à Carteirinha Virtual;
Informações de contato;
Alarmes para lembra de tomar
seu medicamento;
• E muito mais.
E PARA LHE AJUDAR AINDA MAIS...

Criamos este passo a passo para facilitar
sua utilização em nosso aplicativo.

PASSO A PASSO
MEU PLANO

CARTEIRINHA VIRTUAL
Nesta seção, você encontra mais informações sobre o seu plano, acesso à sua
Carteirinha Virtual e acesso ao seu boleto de pagamento, para o planos individuais.
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1

Clique em Carteirinha para
ter acesso à sua Carteirinha
Virtual. A apresentação
desta, substitui a Carteirinha
Física, sendo possível
apresentá-la aos prestadores com um documento de
identificação

2
3

Coloque seu login (número
da carteirinha) e sua senha
de acesso.
OBS: No seu primeiro
acesso, sua senha é seu
número da carteirinha.
Para maior segurança dos
seus dados, crie uma nova
senha após seu primeiro
acesso

4

Selecione a opção com
o seu nome

5

Apresente sua carteirinha
virtual com todos os dados
necessários

Clique em "Entrar"

MEU PLANO

BOLETO - DISPONÍVEL SOMENTE PARA PESSOA FÍSICA
Na seção Utilidades, você consegue Salvar suas Prescrições Médicas:

1

Clique em boleto

2

Selecione o mês
que deseja emitir o boleto

3

Selecione o boleto que
deseja pagar

4

Nesta tela você pode
copiar e/ou compartilhar
a linha digitável.

PASSO A PASSO
REDE CREDENCIADA
Nesta seção, você tem acesso rápido à rede credenciada da Premium Saúde, com todos os hospitais, clínicas,
laboratórios e médicos. Além disso, é possível salvar os seus contatos favoritos de hospitais, laboratórios,
clínicas e médicos, para que fiquem sempre à sua disposição! A seguir, descrevemos o passo a passo para
encontrar todas as opções.

1

Na seção "Rede Credenciada", clique em “Localizar”
para começar a busca pela
especialidade que precisa no
momento;

2

3

Ao clicar em Localizar, é
preciso selecionar o seu
plano. É possível encontrar
o seu plano na sua
carteirinha.

A

5

Ao configurar todos os
filtros, clique em “Exibir
Prestadores Encontrados”.

6

7

Se quiser incluir um
prestador na lista de
favoritos e deixar esse
contato com fácil acesso,
clique na estrelinha ao
lado do nome do
Estabelecimento.

4

Após selecionar o seu
plano, é necessário
selecionar o Estado e a
Cidade onde deseja
encontrar seu médico.

B

C

Clique para selecionar a
Especialidade que necessita, ou
- Clique em “Mais Filtros” para
encontrar sua necessidade pelo
Tipo de Estabelecimento, pelo
Bairro e/ou pelo Nome do
Estabelecimento

D

8

Clique no Prestador que
deseja obter mais detalhes.
O aplicativo da Premium
mostrará o mapa com o
local e endereço do
Estabelecimento, o telefone
e as especialidades.

De volta ao menu inicial, na
seção "Rede Credenciada",
é possível clicar em
"Favoritos" para encontrar
os estabelecimentos que
você selecionou com a
estrelinha.

A

Clicando em "Ligar Agora", já é
possível entrar em contato
direto com o estabelecimento.

C

Ao clicar em "Contato", é possível
adicionar o contato do estabelecimento aos contatos no seu telefone.

B

Ao clicar em "Traçar Rota",
nosso aplicativo identifica sua
localização e sugere trajetos até
o estabelecimento.

D

Clicando em "Compartilhar", você
consegue enviar o contato para seus
amigos e familiares pelo Whatsapp,
Facebook, Mensagem, entre outros...

PASSO A PASSO
UTILIDADES

PRESCRIÇÃO MÉDICA
Na seção Utilidades, você consegue Salvar suas Prescrições Médicas:

1

Clique em "Prescrições"
e em seguida toque
na imagem da câmera.

2

Clique na primeira opção
para tirar uma foto na
prescrição

3
4

Coloque uma Descrição e
uma Data para a
Prescrição.

5

Clique em Incluir para
adicionar novas Prescrições.

Clique em Salvar.

ALARMES
Você também consegue inserir Alarmes. Nosso aplicativo te ajudará a lembrar de compromissos médicos
agendados ou até mesmo os horários de medicamentos. Para inserir um alarme, você deve:

1

Clique em Alarmes
e toque na imagem
do relógio.

2

Em "Descrição", dê um
nome para o alarme a ser
configurado. Por exemplo,
"Remédio".

3

Na opção "Iniciar em",
selecione a data e
o horário do compromisso.
É possível ativar a opção
"Repetir" para que o alarme
toque novamente.
Você pode configurar essa
opção em "De quantas em
quantas horas?" E selecionar
o horário em que o alarme
deve tocar novamente.

