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O CREF9/PR em parceria com a Qualicorp, líder nacional na comercialização e administração 
de planos de saúde coletivos, oferece a você Profissional de Educação Física registrado no 
CREF9/PR acesso aos melhores planos de saúde do mercado, SulAmérica e Paraná 
Clínicas, com condições especiais de preço e carência1. Confira: 
 
SulAmérica 
Com quase 125 anos de tradição, a SulAmérica integra o grupo dos pioneiros em seguros 
saúde no Brasil. Além de contar com excelente rede médica referenciada, oferece planos com 
a opção de livre-escolha de prestadores médicos, com reembolso.  
 
Paraná Clínicas 
A Paraná Clínicas é um dos primeiros planos de saúde do Brasil. Com uma ampla rede de 
hospitais, ambulatórios e centros integrados de medicina com atendimento de qualidade em 
Curitiba e Região. 
 
Como você faz para aproveitar?  
Para saber mais, ligue 0800 777 4004 ou se preferir, simule os preços e confira todos os 
benefícios através do link a seguir: 
https://simulador.qualicorp.com.br/?utm_source=redirect&utm_medium=economizecomaqualic
orp 
 
Os planos estão disponíveis em excelentes condições para profissionais registrados no 
CREF9/PR. 
 
¹A disponibilidade e as características da rede médica e/ou do benefício especial podem variar conforme a 
operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde coletivos por 
adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de 
abrangência das respectivas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte 
das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº9.656/98). 
Condições contratuais disponíveis para análise. Confira a disponibilidade de produtos para a sua entidade de 
classe. 

 
Qualicorp Administradora de Benefícios  

Rua Doutor Plínio Barreto, 365 - Bela Vista - CEP 01313-020 - São Paulo/SP 
Atendimento - De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30 (exceto feriados) 

Informações e vendas: 0800 777 4004  
Atendimento - De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h 

 

SulAmérica 
ANS nº 006246 
 
Paraná Clínicas  
ANS nº 350141 
 
Qualicorp Adm. de Benefícios 
ANS n° 417173 
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