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CONTEÚDOS PARA O SITE 
 

1. BANNER (site) 
 

 
 
 

PLANO DE SAÚDE SMILE SAÚDE / UNIVISA 

 
Associados à UNIVISA têm a opção de contratar um plano de saúde da Smile . 
 
• Planos com isenção de carências para consultas e exames simples. 

 

Para quem já tem Plano de Saúde há a possibilidade de aproveitamento de carência! 
 
Aproveite essa oportunidade! 
 

 

Simule aqui seu plano de saúde e economize com vantagens para você e sua família.  

https://www.cteskadm.com.br/plano -de-saude/ 
 

 

 
PLANOS 

 

Ambulatorial : Ideal para quem procura segurança e baixo custo. Nele você conta com rede credenciada completa para 
consultas, exames e atendimento preventivo. Produto exclusivo na praça Brasília. 
 

Premium: Ideal para quem quer liberdade na hora de decidir como manter a Saúde em dia. Rede credenciada com os 
melhores profissionais, clínicas, laboratórios e hospitais da região com cobertura Nacional* para atendimento de 
Emergência e Urgência pela (Rede Abramge). Um plano com soluções perfeitas para você, sua família e colaboradores. 
 

Opus: Maior rede credenciada com os melhores profissionais, clínicas, laboratórios e hospitais da região com cobertura 
Nacional* para atendimento de Emergência e Urgência pela (Rede Abramge). Perfeito para quem busca profissionais de 
referência e atendimento garantido na região. Produto exclusivo na praça Brasília. 
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VANTAGENS 
 

• Inclusão de Filhos e Netos até 35 anos; 

 

• Atendimento de Emrgência e Urgência em todo Brasil pela rede abramge (Premium e Opus); 

•  

Planos com ou sem coparticipação; 
 

• Liberdade para escolher um plano diferente para cada membro de sua família; 

•  

Compra de Carências de outras operadoras inclusive de autogestões (Geap, Assefaz etc...); 

•  

Rede Credenciada abrangente no DF e Entorno. 
 

COMO ASSOCIAR 

•  Pelo site da UNIVISA, clicando em associe-se  

• Com os corretores autorizados da Sette Corretora (61) 99602-8941 ou WME Corretora (61 98303-4286)  (via 

ficha associativa) 
 

 

QUEM PODE CONTRATAR 
 
Titular: Sócio da Univisa  

 
Dependentes do Titular: 
•  Cônjuge ou companheira(o) que comprove união estável;  

• Filhos solteiros até 35 anos; 

•  Filhos inválidos, enquanto durar a invalidez;  

• Tutelados, curatelados e menores sob guarda. 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

Titular: 
• RG e CPF ou CNH (frente e verso). 

• Comprovante de vínculo com a entidade . 

• Foto de frente e perfil (Corpo inteiro, sem óculos, sem máscara, de cabelo preso, mostrando os pés, as palmas das 

mãos, se possível descalço, em local claro, sem sombras e cortes). 

Dependente: 

• Comprovante de vínculo familiar (Certidão de casamento, declaração de união estável, certidão de nascimento ) 

• RG e CPF ou CNH (frente e verso). 

• Foto de frente e perfil (Corpo inteiro, sem óculos, sem máscara, de cabelo preso, mostrando os pés, as palmas das 

mãos, se possível descalço, em local claro, sem sombras e cortes). 

Para aproveitamento de carência (MEDIANTE ANÁLISE DA OPERADORA): 

• Carta de permanência; 

• Termo de aproveitamento assinado; 

• 3 últimos comprovantes de pagamento. 

 
SERVIÇOS ONLINE (Área do cliente) 
• Boleto 

• Matrícula 
• Inclusão de dependente  
• Cancelamento 

• Alteração de plano (Upgrade e Downgrade) 
• Fale Conosco 
 
Acesse clicando no link: https://univisa.ctesk.com.br 

 



 
 

 
 
DÚVIDAS! 
Assuntos administrativos e financeiros do plano de saúde, favor entrar em contato com a CTESK  Administradora através do 

número: (61)99380-1944 (Whatsapp). 
 
IMPORTANTE 
Mantenha seu e-mail e nº de celular sempre atualizado, pois essa será a forma de comunicação utilizada. 
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FICHA DE CADASTRO ASSSOCIATIVA 

 

I- Da adesão das partes proponentes: DE UM LADO A UNIVISA  - Associação dos Servidores da 

Anvisa, estabelecida no SIA Trecho 5 AE 57, Sia, Brasília - DF, 71060-640 E DE OUTRO 
 

TITULAR:____________________________________________________________________ 

SEXO: M ( ) F ( ) CPF: ________________________ RG: ______________________________ 

 

DATA DE NASC.: ____/____ 

FONE RESIDENCIAL: (   )________________CELULAR: (    ) _______________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: __________________________________________________ 

BAIRRO: ______________________CIDADE: ________________CEP: ________________ 

UF:_____E-MAIL:___________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO:______________________________________________________________ 

LOTAÇÃO:____________________________________________________________________

ÓRGÃO VINCULADO:___________________________________________________________ 

A título de taxa associativa, apenas o Titular pagará à UNIVISA um valor anual de R$60,00 a ser 

cobrado pela associação, para os benefícios de Plano de Saúde, Plano de Odontologia e outros 

benefícios ofertados pela UNIVISA. 

Declaro estar ciente também de que terei direito aos benefícios ofertados pela UNIVISA 

enquanto meu contrato com esta instituição estiver ativo e com as mensalidades em dia.  

Autorizo minha inscrição ao quadro associativo da UNIVISA. 

 

_____________, ______/______/________ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Associado 

 


