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Canais de atendimento
Ao Beneficiário



Atendimento por Voz

• Entrega de serviços de boleto e informe de IR pela Ura

• 2º via de boleto, solicitação de extrato detalhado, declaração de vínculo, declaração de pagamento, Solicitação de IR, 
solicitação de débito automático, cartão, dúvidas sobre coparticipação, cancelamento, dúvidas sobre movimentação, 
reajuste etc.

Telefones da Central de Atendimento
0800 606 7272

Chat
Entrega de serviços de boleto e informe de IR pela Ura – Atendente faz o atendimento como da voz.

Canais de atendimento



Site
Através da área cliente é possível ter acesso aos serviços abaixo:

PF (serviços: Boleto, Extrato detalhado, Declaração de Vinculo, Comprovante de Pagamento, Extrato IR, Cartão, Alteração 
de dados cadastrais e Cadastro de débito de automático).

Canais de atendimento



Canais de atendimento

Benê – Atendimento Virtual

• Ura adesão - oferece os serviços de: ( 2º via de boleto, declaração de 
vinculo, comprovante de pagamento, extrato detalhado, declaração de 
pagamento, extrato de IR, cartão, débito automático).

Via WhatsApp 27 9 9953 6441

Presencial
Todos os serviços disponíveis nos horários das 8h às 18h de segunda a sexta-feira



Venda Online



• Diminui tempo na assinatura do contrato

• Maior segurança no preenchimento dos 

dados

• Acompanha status do contrato

• Facilita a resolução de pendência dos 

documentos

• Contato com o consultor online

• Consulta de preços pela pagina: 

https://www.hml.educaben.com.br/



Canais de Venda
027 99229-8896

0800 591 0534



Quem somos

Atuando no mercado há mais de 20 anos, a Techbrokers é
uma plataforma de vendas especializada na comercialização
remota e digital de planos de saúde nas modalidades
Coletivo por Adesão e Coletivo Empresarial.

 Equipe de consultores próprios especializados;

 Foco na busca constante por novas tecnologias em  prol 
da venda/qualidade;

 Ampla atuação digital na geração de oportunidades de
negócios;

 Conhecedores do Sistema Nacional Unimed;



Nossa estrutura

Unidade Vitória - ES 



Nossa estrutura

Unidade São Paulo - SP
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Plano de Odontológico – METLIFE

• Planos SEM Coparticipação



Plano Odontológico- Carências

• Carências

Não haverá exigência de cumprimento de carência para os funcionários das entidade vinculadas ao MEC que aderirem 
ao plano  até 08/06/2021 ( Titulares e Dependentes).

Caso o Ingresso seja posterior a esta data os Titulares e Dependentes que ingressarem no plano odontológico deverão 
cumprir o seguinte quadro:



Plano Odontológico - METLIFE

• Vantagens Metlife
Mais de 22mil credenciados
42 mil opções de atendimento nas diversas especialidades
Presente em mais de 1.000 municípios
Aprovação online de tratamentos com tempo médio de 1 minuto.

Além disso, beneficiário Metlife podem utilizar o plano sem carteirinha 
física:

• Ligue na Central de Atendimento 3003 - 3422 - capitais e grandes 
centros 0800 7463 422 - demais localidades

• Siga as orientações da ligação ou siga os passos a seguir:
a. Digite 2 para “Clientes MetLife”;
b. Em seguida, digite 1 para “Benefícios do Plano”;
c. Você terá que digitar o CPF do titular do plano;
d. Em seguida, digite 3 para “Consultar o Número do Cartão de 

Atendimento e Status do Plano”.

Pelo aplicativo Metlife, o beneficiário tem acesso também a outras 
vantagens:

• Carteirinha Virtual- Busca de Rede
• Cobertura do Plano- Histórico de tratamento
• Aprovação dos tratamentos com tempo médio de 1 minuto 

Para baixar o aplicativo da Metlife no seu Smartphone, basta seguir as 
instruções abaixo:

Entrar na loja de aplicativos do seu celular: 

Android (Google Play) e iPhone (App Store)

Buscar o aplicativo "Metlife Brasil" realizar um breve cadastro- Pronto, já 
estará apto a utilizar todas as vantagens oferecidos pelo app Metlife Brasil




