
Dúvidas Frequentes
1) O que é o cartão pré-pago TEM?

O cartão pré-pago TEM Saúde é uma nova forma para que você possa ter acesso a serviços particulares de saúde
com preços reduzidos. Você garante até 70% de economia sempre que precisar realizar consultas e exames médicos
e odontológicos particulares.

2) É um plano de saúde?

Não. Em um plano de saúde, os usuários pagam mensalidade mais onerosas, mas podem usar os serviços sem pagar
pelo atendimento. Já o cartão TEM, os associados pagam mensalidade menores para que possam utilizar serviços
médicos particulares com preços reduzidos

3) Quem pode utilizar o cartão?

Seu cartão é familiar. Isso significa que poderá agendar atendimentos para você, seu cônjuge (marido/esposa) e
filhos até 21 anos.

4) Como recebo o cartão?

De acordo com o plano contratado, você poderá receber seu cartão em seu endereço, no RH de sua empresa ou
muitas vezes o cartão é virtual e você receberá via e-mail. Consulte o seu plano contratado.

5) Se meu cartão for virtual posso receber uma via física?

Sim. Clique aqui e envie sua solicitação através do formulário. Escolha o motivo de contato “2º via da cartão”.
Existe uma taxa que será cobrada e após o pagamento da taxa você receberá seu cartão no endereço indicado.

6) Como consulto a rede credenciada?

Você pode consultar a nossa rede em nosso site em www.meutem.com.br ou na sua área logada usando seu CPF e
senha.

7) Como faço para agendar uma consulta ou exame?

Todos os agendamentos devem ser feitos pelo Concierge da TEM Saúde. Para agendar, o usuário deve preencher o
formulário da Central de AutoAtendimento. Clique aqui para fazer sua solicitação agora e selecione o Motivo de
Contato Agendar Consulta ou Agendar Exame.

8) Em quanto tempo vou ser atendido?

O atendimento é agendado em até 10 dias úteis após a solicitação do usuário. O prazo de 10 dias está condicionado à
disponibilidade de profissionais da região solicitada. A TEM reserva-se no direito de indicar profissionais com
agenda disponível no raio de até 30 KM da localização indicada.

9) Como faço para pagar por uma consulta ou exame?
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Consultas e exames devem ser pagos no estabelecimento com o cartão TEM Saúde. Antes disso, é necessário
recarregar o Cartão TEM utilizando boleto bancário ou cartão de crédito; depósito identificado nas Agências
Bradesco.

10) Posso agendar as consultas e exames direto nas clínicas ou laboratórios?

Não. Para que você tenha o valor negociado pela TEM com os credenciados, o agendamento SOMENTE poderá ser
realizado através de nossos canais de comunicação. Clique aqui para fazer sua solicitação agora e selecione o
Motivo de Contato Agendar Consulta ou Agendar Exame.

11) É obrigatório recarregar meu cartão virtual TEM para realizar consultas e exames?

Sim, mas queremos que você saiba porquê. O pagamento usando o Cartão TEM garante que o prestador de serviço
irá cobrar exatamente o valor negociado. Além disso, você tem facilidades para pagar suas recargas que muitas
vezes não são oferecidas diretamente pelo prestador do serviço, como por exemplo, o parcelamento em até 12x sem
juros.


