Benefícios

para você

A Seguros Unimed oferece descontos especiais para os seus clientes na compra de medicamentos e itens de perfumaria em toda a rede Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco.

BENEFÍCIOS
A partir de

20%

de
desconto

em medicamentos
de marca tarjados
(de referência e similares)

A partir de

30 %

de
desconto

em medicamentos
genéricos tarjados

5%

de
desconto

em perfumaria

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO NA DROGARIA
Para receber o desconto, apresente ao atendente do caixa sua carteirinha da Seguros Unimed
e um documento oficial com foto.
FORMA DE PAGAMENTO
No momento da compra, o pagamento e seus respectivos descontos serão aplicados.
CONSULTÓRIO MÉDICO
Ao receber a prescrição médica, verifique se a data, o nome e o número do CRM/CRO do
profissional estão legíveis. Esses dados serão conferidos para a drogaria autorizar a compra.

IMPORTANTE!

O abatimento não será cumulativo com qualquer outro desconto
de loja ou outros convênios aplicados.

SOLUCIONANDO
DÚVIDAS

1

A RECEITA SERÁ RETIDA NA DROGARIA?
Resposta: Somente em casos de medicamentos de venda controlada, como determinado pela
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

2

COMO ENCONTRAR A DROGARIA MAIS PERTO DE ONDE ESTOU?
Resposta: Para verificar a localização das unidades parceiras, acesse:
Drogaria São Paulo - www.drogariasaopaulo.com.br/institucional/nossas-lojas
Drogarias Pacheco - www.drogariaspacheco.com.br/institucional/nossas-lojas

3

SENDO O TITULAR, POSSO COMPRAR MEDICAMENTOS PARA MEUS DEPENDENTES
CADASTRADOS COM A MINHA CARTEIRINHA DO SEGURO SAÚDE?
Resposta: Sim, pode adquirir medicamentos com desconto para os seus dependentes mediante
apresentação da receita médica com os dados deles.

O presente benefício é conferido sem quaisquer custos exclusivamente
para os clientes Seguros Unimed e poderá ser cancelado a qualquer
tempo e sem prévio aviso conforme negociações realizadas
entre a seguradora e as empresas parceiras.

SU001

Os descontos são válidos para todas as lojas físicas*, e-commerce e televendas
das Drogarias Pacheco (https://www.drogariaspacheco.com.br/)
e Drogaria São Paulo (https://www.drogariasaopaulo.com.br/).
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*Em regiões onde não há lojas físicas, a compra pode ser feita pelo e-commerce.

