
 
 

 
 

 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DO BOLETO VERDE 

 

O presente termo formaliza a adesão do BENEFICIÁRIO (A) ao Serviço do Boleto Verde, prestado pela 
UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a aceitação expressa às condições 
estabelecidas no presente termo. 
 
1) O Serviço do Boleto Verde, consiste no envio do boleto de cobrança (Fatura mensal da UNIMED 
VILHENA) ao endereço eletrônico do cliente, em substituição ao envio de correspondência física. 
 
2) Este Serviço somente será oferecido aos Beneficiários que expressamente concordarem com todas 
as condições estabelecidas no presente termo. 
 
3) Para fazer uso dessa comodidade, basta cadastrar o código da sua carteirinha de beneficiário, CPF 
e e-mail válidos. 
 
4) Atenção, a adesão só se conclui após confirmação da opção pelo serviço por meio de um e-mail de 
segurança encaminhado pela Unimed Vilhena.  
 
5) À partir do faturamento do mês subsequente ao da adesão ao presente serviço, o (a) 
BENEFICIÁRIO (A) deixará de receber os boletos de cobrança em seu endereço físico e passará a 
recebê-los tão somente na via eletrônica, no endereço de e-mail cadastrado. 
 
6) Este serviço é completamente gratuito.  
 
7) Na hipótese de posterior modificação do endereço de e-mail, o (a) BENEFICIÁRIO (A) se obriga a 
informar a mudança a Unimed de Vilhena para regularização cadastral e garantia do envio dos 
boletos com a antecedência mínima costumeira. A atualização poderá ser solicitada através do 
endereço eletrônico financeiro@unimedvilhena.com.br, ou ainda através do telefone: (69) 3322-
3535. 
 
8) O beneficiário fica ciente que caso o boleto não chegue ao seu e-mail até 5 dias antes de seu 
vencimento, deverá acessar a página da Unimed Vilhena na Internet para gerar o boleto que irá 
vencer ou ligar para o nosso tele atendimento através do telefone (69)3322-3535. Não será aceito 
justificativa de não pagamento por não recebimento do boleto pelo e-mail. 
 
9) Em caso de qualquer dúvida, o (a) BENEFICIÁRIO (A) poderá entrar em contato com a UNIMED 
VILHENA pelo telefone (69) 3322-3535 ou através do e-mail financeiro@unimedvilhena.com.br. 
 
10) Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Vilhena – RO para a solução de quaisquer questões 
oriundas do presente Termo. 

 

 

 

 


