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Ano 2 - nº 35 - 16/07/2020

Atenção beneficiários dos Planos Digna Sabesp
 

Não atrase o pagamento da mensalidade.  Isso pode acarretar multa.
 
Como é do conhecimento de todos, atualmente as mensalidades dos planos de saúde
Digna  Sabesp, destinados aos aposentados, ex-empregados, pensionistas e agregados
são cobrados pela Funcesp, que passou a ser a operadora dos planos.
 
Os respectivos boletos são emitidos e encaminhados pela Fundação CESP com data de
pagamento sempre no dia 25 de cada mês.
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A AAPS, preocupada com possíveis atrasos no recebimento dos boletos alerta para o
risco de cobrança de juros e orienta seus associados a acessar o site da Funcesp para
obter o impresso e providenciar o pagamento. Como o próximo dia 25 de julho é
sábado, o pagamento deverá ser efetuado impreterivelmente até a segunda-feira, dia
27, primeiro dia útil após a data do vencimento.
 

Leia mais

A AAPS quer falar com você!

Diante de um período tão difícil como o que temos enfrentado com a pandemia do
Coronavirus, a AAPS não poderia se omitir: uniu forças e desenvolveu novas ações com
o objetivo de reforçar a aproximação com seus associados.
 
Por isso, um grupo de profissionais está ligando para nossos associados para uma
conversa amiga procurando saber de que forma podemos apoiar nossos
companheiros neste momento de nossas vidas.
 
Achamos prudente comunicar sobre o trabalho e o contato que será realizado para
tranquilizá-los. Normalmente ficamos receosos em atender um número de telefone
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não conhecido por achar que se trata de trotes ou aqueles inconvenientes chamados
de vendas de produtos.
 
Em nenhum momento serão solicitadas informações confidenciais.  Por isso, não tenha
receio em conversar com as colegas que farão contato com você. Afinal, trata-se de
uma grata oportunidade de relacionamento que, com certeza, será de grande valia
para todos nós.
 
Compartilhamos a esperança de superar o mais rápido possível esse difícil momento.

 

Para garantir o recebimento de nossos e-mails, adicione o e-mail faleconosco@aaps.com.br ao seu catálogo de
endereços. Respeitamos sua privacidade, caso não queira mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  
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