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Ampliada a rede de atendimento no DF

Novo extrato do PLAS/JMU

O credenciamento direto de associações
médicas foi uma das soluções encontradas pelo
PLAS/JMU para ampliar a rede de profissionais
de saúde à disposição dos beneficiários no DF.

Para acessar o extrato pelo novo sistema
(FacPlan), o beneficiário deverá acessar a
página do PLAS/JMU apenas na INTERNET
(www.stm.jus.br) – “Serviços” – “Plano de
Saúde” (PLAS/JMU) – “Acesso Beneficiário”. No
campo “usuário”, digite o CPF do Beneficiário
Titular (sem pontos e traços). No campo
“Senha”, digite o número da carteira (Num
Cart) do PLAS/JMU do Titular (não é a Matrícula
e, sim, o “Num Cart” que aparece na carteira de
beneficiário do Plano, do lado esquerdo; digitar
tudo sem pontos e traços, incluindo, também, os
zeros contidos à esquerda).
O passo a passo para emissão do novo
extrato encontra-se disponível na página do
PLAS/JMU na Internet / Intranet, entrando-se em
“Notícias” ou em “Informações Úteis”.
Para extratos antes de Setembro de 2016,
o acesso é realizado pelo sistema informatizado
antigo, como sempre foi feito até então.

Neste Informativo, destacamos, novamente, a AMAI – Associação Médica de
Assistência Integrada, localizada no DF, a qual
possui mais de 800 clínicas credenciadas em
Brasília e nas Cidades Satélite. O acesso à rede
credenciada da AMAI poderá ser realizado
através da Internet, acessando-se o site www.amaionline.com.br –, clicando-se em
seguida em “BUSCAR PROFISSIONAL”.
Outra associação médica é a AMHP-DF Associação dos Médicos de Hospitais Privados
do DF, que possui, inclusive, uma “Central de
Marcação de Consultas” para agilizar e facilitar
os atendimentos. Para marcar sua consulta com
os médicos da AMHP-DF, basta ligar no número
3252-5050.

Você já conferiu seu extrato esse
mês?
Aplicativo celular
Atenção, beneficiário:
baixe o aplicativo da
AMIL no seu celular!
Com ele, você terá
acesso à rede credenciada da AMIL, poderá
emitir sua carteirinha
virtual e a de seus
dependentes, além de
fazer agendamento de
consultas e exames de
maneira mais prática e
rápida.

É muito importante que você confira,
regularmente, os valores descontados em seu
contracheque, seja a título de contribuição e/ou
de despesas de custeio do PLAS/JMU.
Se você encontrar qualquer divergência
nos valores lançados, entre em contato imediato
com a SECEX.

Fale com a Representante dos
Servidores junto ao CDPLAS/JMU
Para entrar em contato com a
Representante dos Servidores junto ao Conselho
Deliberativo do PLAS/JMU (CDPLAS/JMU) Ana Valéria, basta enviar um e-mail para:
representanteplas@stm.jus.br.
PLAS/JMU: Este Plano também é seu!
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