Vitória, 04 de fevereiro de 2019.

Prezado Beneﬁciário,
É com grande prazer que informamos que a par r de 01/02/2019 seu contrato de saúde junto a Unimed Vitória
passará a ser administrado pela BENEVIX, segunda maior administradora de bene cios do Brasil.
Criada por especialistas com mais de 20 anos no mercado de saúde suplementar, a BENEVIX traz em sua essência
seu principal propósito: oferecer as melhores opções em planos de saúde e planos odontológicos. Com uma
equipe mul disciplinar, sistema de informação próprio, produtos diversiﬁcados e uma proposta clara de
excelência em gestão de saúde, a Benevix oferece aos seus associados tranquilidade e segurança desde a
contratação do beneﬁcio até a sua u lização.
Não Mediremos esforços para retribuir a conﬁança em nós depositada agregando valor ao seu plano de saúde,
buscando sempre oferecer os melhores serviços de administração e apoio a gestão de Saúde.
Mensalmente, você terá acesso as informações dos seus boletos de diferentes formas para facilitar o dia a dia,
sendo:
• Boleto sico enviado para sua residência;
• Boleto por e-mail(mediante e-mail cadastrado);
• Código de barras enviado por SMS (mediante número cadastrado)
• Portal do Cliente Benevix – www.benevix.com.br;
• Boleto fácil – www.benevix.com.br/boletos (acesse sando apenas o seu CPF);
• WhatsApp – fale com o nosso atendente Virtual Benê, por meio do Número 27 9 9953-6441, obtenha seu
boleto e muitos outros serviços.
Seu primeiro acesso ao Portal do Cliente e aos serviços disponibilizados pelo Benê via WhatsApp poderá ser feito
com:
• Seu número de CPF;
• Sua data de nascimento (senha), sendo esta data composta por 8 dígitos (DDMMAAAA)
Sugerimos que após o primeiro acesso, realize a troca da senha no serviço disponível na área do cliente, no nosso
site.
Canais de Atendimento Benevix
- Atendimento via Chat online – www.benevix.com.br;
- Benê – Atendimento Virtual via WhatsApp: (27) 9.9953-6441;
- Portal do cliente com diversos serviços – www.benevix.com.br;
- Central de Atendimento – 0800 606 7272 (Segunda a Sexta - 08hs às 18hs).
Conte conosco!
Atenciosamente,
Benevix Administradora de Bene cios.

