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convite de adesão a Campanha Taxa Zero
redução de Custos com ação social
Prezado Gestor e Empresário,

CONVITE DE ADESÃO AO PROGRAMA ELOLIFE

É com grande alegria que a Elolife e instituições parceiras convidam a sua empresa a
aderir a Campanha Taxa Zero - Redução de Custos com Ação Social.
A participação da sua empresa não gera nenhum custo e os seus funcionários são beneficiados com com a versão gratuita do Cartão Pré Pago Saúde Elolife e com a liberação
Prezado Gestor ,
do crédito de no máximo de 30% da sua remuneração com desconto em folha de pagamento,
para despesas
com saúde
e compras
exclusivas
no comércio
do seu município.
Agradecemos
a oportunidade
de encaminhar
o CONVITE
DE ADESÃO
ao PROGRAMA
ELOLIFE que é uma
alternativa
Plano dedesta
SaúdeAção
e o SUS.
Parabenizamos
a sua
empresaentre
por um
participar
Social.

Todas
as compras
realizadas
pelos
seus
funcionários
irão contribuir
doações
para
O Programa
Elolife não
tem custos
para
a sua
empresa, oferece
uma versãocom
gratuita
para os
instituições
filantrópicas
do seu
município
e fortalecer
o comércio
municipal.
seus funcionários
e livre adesão
para
os módulos
Ambulatorial
e de Internação
para pais e
demais familiares.

Todos ganham ! Benefícios para a empresa, o consumidor e o comércio.
Alémde
de beneficiar
melhorar o Clima
Organizacionale ,dependentes,
auxilia na adequação
do beneficia
esocial coma assinatura
Além
seus funcionários
o Elolife
sua empresa
digital
e
promove
a
Redução
do
Absenteísmo,
da
Sinistralidade
e
dos
Passivos
Trabalhistas.
com Redução de Custos com benefício saúde, pois atende as Convenções Coletivas dos
Sindicatos e auxilia na adequação ao e-social.
Para quem já tem Plano de Saúde, funciona de forma complementar através dos Programas
Para
que já tem
de Rede
Saúde
funciona de
forma complementar.
de Qualidade
de Plano
Vida com
Credenciada
de Academias,
Terapias Complementares,
Prontuário Eletrônico, Seguros de Acidente Pessoais dentre outros benefícios.

A implantação é simples e rápida !

Entre em contato conosco, será um prazer atendê-lo !

Maurício Tornero
Coordenação Operacional

CONTATO
(11) 9 4235 0597

0800 212 2222

comercial@elolife.com.br

www.elolife.com.br
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Pré Pago Sáude, não é um Plano

SEGUROS PARA

4X de R$30,00
equivale a

4X de R$222,00
equivale a

INTERNAÇÃO HOSPITALAR
R$

CONSULTAS
Consulte
nosso Site.
(GRATUITO)

AMBULATORIAL
PARA EMPRESAS

R$

10,00

por mês

74,00

COMPLETO

por mês

Seguro de Internação para pessoas de 18 a 60
anos, com carência de 24 horas para acidentes
e 90 dias decorrentes de doenças.
Produto
Implante
na sua Empresa Agora Mesmo !
registrado na SUSEP.

1- Habilite para seus funcionários a versão gratuita com desconto na folha de pagamento

2- Reduza Custos com Benefício Saúde e ofereça para os seus funcionários o Elolife Ambulatorial ou Internação

SOLUÇÃO DE SAÚDE MODULAR E COMPLETA
Disponível em
3 modalidades

Programa de
Qualidade
de vida

Prontuário
Eletrônico
do Paciente

Consultas

Procedimentos
Odontológicos

Exames

Terapias
Naturopatas

Academias de
Ginástica

Farmácia com
Descontos

Seguro
de acidentes
Pessoais

Sorteio mensal de

R$ 5.000,00

GRATUITO

para
funcionários e até 5 familiares

AMBULATORIAL
INTERNAÇÃO
Atenção! Na Versão Gratuita você tem até três meses para agendar uma Consulta ou Terapia Naturopata com desconto.

Assistência
Funeral
SulAmérica

Internação

Adequação ao E-Social com Assinatura Digital
Durante o ano de 2018 será obrigatório pelo Governo Federal que todas
as empresas que possuam funcionários registrados no regime de CLT se
adequem ao E-Social.
Para atender ao E-Social e eliminar a necessidade das empresas em
armazenar por 20 anos os prontuários em papel, estamos utilizando o
PEP - SRES com Assinatura Digital no padrão ICP Brasil na integração
eletrônica com os Escritórios de Contabilidade, Medicina do Trabalho e
demais fornecedores de serviços de saúde.
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Redução de Custos
com Ação Social
Parabenizamos a sua empresa por participar desta
Ação Social.
Todas as despesas com saúde, alimentação e compras
realizadas pelos seus funcionários irão contribuir com
doações para instituições filantrópicas do seu município e fortalecer o comércio municipal.
Todos ganham !
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Benefícios para os Funcionários
sem Custos para a Empresa
SO

R

Benefícios para a empresa, o consumidor e o comércio.

1) Funcionário tem a liberação de crédito pré aprovado
de no máximo 30% do seu salário através de desconto
na folha de pagamento, conforme previsto na CLT no
Art. 462 e lei 10.820/2003
2) O funcionário ganha até 30 dias para pagar suas
compras, sem qualquer taxa ou juros. É melhor ainda
para os funcionários negativados e sem cartão de
crédito.
3) A empresa só paga após efetuar o desconto na folha
de pagamento conforme legislação.

Integração SICOOB / COOPCERTO
Taxa Zero para a empresa na emissão e carga dos Cartões
de Alimentação e Refeição.
Opções de Cartões Pré Pagos e Conta Digital com função
inclusa de Saque em dinheiro na Rede Banco24 Horas.
Aceitação em estabelecimentos em todo o Brasil nas
principais maquininhas de POS:

