
Estudantes do Ensino Infantil UBE

Amil Premium - Tabela A | Estudantes entre 

2 e 6 anos de  idade, desde que 

matriculados em alguma instituição de 

ensino infantil. Aceita-se pai, mãe e irmãos 

menores de idade como dependentes.  Taxa 

de filiação mensal: R$ 5,00 no boleto 

Qualicorp.

Declaração Escolar original em papel timbrado 

+ Ficha de filiação preenchida e assinada.

Estudantes do Ensino 

Fundamental, Médio, Pré-

Vestibular e Cursos Técnicos

UBES X X

Entidade Premium - Tabela A |  Aceita-se 

pai, mãe e irmãos menores de idade como 

dependentes (exceto PROMED que aceita 

irmãos solteiros de até 35 anos). Taxa de 

filiação mensal de R$ 5.20 no boleto 

Qualicorp. | Unimed JF não aceita pai e mãe 

como dependentes.

Declaração Escolar original em papel timbrado, 

contendo o nome completo do estudante, 

curso, período, CNPJ da Instituição de Ensino, 

telefone e assinatura do funcionário da 

Instituição + Ficha cadastral preenchida e 

assinada.

Estudantes Universitários UNE X X

Aceita-se apenas estudantes de 

graduação | Entidade Premium - Tabela 

A | Taxa de filiação mensal de R$ 8,90 

no boleto Qualicorp.

Declaração da Faculdade original em papel 

timbrado, contendo o nome completo do 

estudante, curso, período, CNPJ da Instituição 

de Ensino, telefone e assinatura do funcionário 

da Instituição + Ficha cadastral preenchida e 

assinada.

Profissionais Liberais (Formação 

Superior) | 

Microempreendedores 

Individuais (MEI) |                 

Empregados e Empregadores do 

Comércio | Corretores de 

Imóveis | Técnicos com carteira 

de conselho

ABRACEM

Profissionais com formação superior e 

Microempreendedores Individuais com um 

mínimo de 6 meses de abertura da 

empresa. | Amil - Tabela A Premium. | 

Empregados e Empregadores do Comércio 

apenas nas operadoras Promed e Vitallis.

Profissional Liberal: 

Cópia do diploma OU cópia do certificado de conclusão de 

curso em ensino superior OU cópia da carteira do conselho 

regional +

Declaração original de associado emitida pela entidade. 

Microempresário Individual: 

Cópia do Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual – CCMEI que evidencie a atividade empresarial 

pelo período mínimo de 6 meses +

Declaração original de associado emitida pela entidade + 

Cartão de CNPJ. 

Empregador do Comércio: 

Cópia do contrato social da empresa ou cópia da última 

alteração dele, que comprove vínculo societário com a 

mesma +

Declaração original de associado emitida pela entidade + 

Cartão de CNPJ. 

Empregado do Comércio: 

Cópia da carteira de trabalho (CTPS) referente as páginas da 

foto, qualificação civil e página do contrato de trabalho +

Declaração original de associado emitida pela entidade + 

Cartão de CNPJ.

Corretor de Imóveis  | Técnicos: Carteirinha do conselho + 

Declaração

Funcionários Públicos SASPB
Entidade Supremo - Tabela B | R$ 4,17 

mensais de taxa de filiação no boleto 

Qualicorp.

Cópia do holerite (contracheque) recente + 

Ficha Associativa preenchida e assinada .

Empregadores (Donos) do 

Comércio
FECOMÉRCIO

Entidade Premium - Tabela A | Verificar lista de 

CNAES na planilha da Fecomércio. | Aceita-se 

MEI com um mínimo de 6 meses de abertura. 

Cópia do Contrato Social ou Última Alteração 

Consolidada OU Certificado de 

Microempreendedor + Cópia do cartão de 

CNPJ.

Vendedores Autônomos ou 

Ambulantes
AVAASP

Profissionais que possuem registro 

no PIS ou com Inscrição de Cadastro 

Imobiliário no município. Taxa de 

filiação de R$ 8,00 cobrados no 

boleto Qualicorp.

Declaração de filiação contendo número do 

PIS.

Professores de escolas 

particulares
SINPRO Entidade Supremo - Tabela B

Cópia do holerite (contracheque) recente + 

Declaração de Regularidade Sindical emitida 

pelo sindicato (DRS).

Advogados e Estagiários de 

Direito
CAA-MG Entidade Supremo - Tabela B Cópia do cartão da OAB-MG.

Empregados do Comércio BH e 

Região Metropolitana
SECBHRM

Entidade Premium - Tabela A | Atenção 

quanto à área de comercialização.

Cópia da CTPS com CNPJ de empresa cujo ramo 

seja representado pelo SECBHRM (Comércio).

Médicos AMB Entidade Supremo - Tabela B

Cópia da carteira do Conselho Regional de Medicina 

(CRM-MG) e comprovante de vínculo associativo 

com a AMB e também com a AMMG ou outra 

regional federada do interior de MG (cópia da 

carteirinha, cópia do comprovante de pagamento 

da mensalidade ou declaração emitida pela 

entidade). 

Bacharéis e Tecnólogos da área 

de administração de empresas
SAEMG

Entidade Supremo - Tabela B                                              

Verificar lista de profissões elegíveis.

Cópia da carteira do CRA OU Diploma OU 

Certificado de Conclusão de curso + Declaração 

original emitida pelo Sindicato OU Cópia de 

comprovante de pagamento da anuidade em 

favor do sindicato.

Fisioterapeutas e Terapeutas 

Ocupacionais
AFB Entidade Supremo - Tabela B

Cópia da carteira do CREFITO + Declaração de 

associado original + Cópia do comprovante de 

pagamento à entidade.

Bacharéis em Direito ABRABDIR
Entidade Supremo - Tabela B | No 

Bradesco aceita-se apenas advogados 

com OAB.

Cópia do Diploma OU Cópia do Certificado de 

graduação em Direito OU carteira da OAB + Termo 

de adesão preenchido e assinado.

Arquitetos FNA Entidade Supremo - Tabela B
Cópia da carteira do Conselho Regional + Cópia do 

comprovante de associação emitido pelo Sindicato 

filiado à FNA.

Profissionais de Educação Física CREF-6 Entidade Supremo - Tabela B Cópia da carteirinha do CREF-6.

Enfermeiros, Técnicos e 

Auxiliares de Enfermagem
COREN-MG Entidade Supremo - Tabela B Cópia da carteira do COREN-MG.

Economistas CORECON - MG Entidade Supremo - Tabela B Cópia da carteira do CORECON - MG.

MÚTUA X X Entidade Supremo - Tabela B. 
Cópia da carteira do CREA-UF + Declaração de 

filiação à Mútua

SENGE X Entidade Supremo - Tabela B
Cópia da carteira do CREA-MG OU Cópia do 

Diploma + Cópia do comprovante de pagamento da 

anuidade em exercício.

Corretor realiza a filiação do cliente junto à entidade.

Não é necessário anexar documento emitido pela entidade.

Necessário anexar documento emitido pela entidade.

Atualizado em 10/06/2020.

OBS: Para informações de demais públicos e entidades, consultar o Guia do Consultor de cada operadora.
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