PROGRAMA MAXXCARD

Principais Regras

O Programa MaxxCard oferece
aos nossos associados um Programa
de Benefícios de Medicamentos
Gerenciado pela ePharma.

MEDICAMENTOS AUTORIZADOS
Com a apresentação do cartão de identificação
e documento oficial com foto, você pode comprar
qualquer medicamento do mercado aprovado pela
Anvisa.
Será autorizada a compra de Medicamentos,
Manipulados e Não Medicamentos (higiene,
perfumaria, dentre outros) pelo sistema ePharma.
Entretanto, o desconto será do dia da loja.

Quando quiser, utilize-o e proporcione
uma melhor condição para a sua saúde.

Cuidando da sua
Saúde e Bem Estar

Como utilizar o benefício
A apresentação do cartão de identificação é obrigatória para
todas as compras. Necessário apresentação do documento de
identificação com foto.
Para evitar negativas nas lojas credenciadas, é necessário se
apresentar nas lojas utilizando o script abaixo:
NO MÉDICO
Quando receber a receita, verifique
se a data, Nome e número do CRM
do médico estão legíveis, pois esses
dados serão checados no momento
da autorização na farmácia.
NA FARMÁCIA
Apresente ao balconista seu cartão
de identificação e a receita médica.
Receba o número da autorização e
dirija-se ao caixa. Atenção: sempre
assine o cupom emitido pelo caixa.

A ePharma CUIDA
Para que os beneficiários tenham
Informações e serviços a qualquer hora e lugar

DESCONTOS
Serão concedidos descontos de 10 a 60%
em mais de 2.000 medicamentos da Lista
preferencial ePharma, que esta
Disponibilizada no site:
www. epharma.com.br/busca.
Para demais medicamentos prevalecerá o
desconto do dia da farmácia.
PAGAMENTO
O pagamento será realizado mediante
apresentação do cartão de identificação e
documento oficial com foto.
O valor será pago pelo beneficiário no ato
da compra.
VALIDADE DA RECEITA
Para medicamentos agudos (uso temporário),
a validade da receita será de 60 dias.
Para medicamentos crônicos (uso contínuo),
a validade da receita será de 180 dias.
REDE CREDENCIADA
Você poderá encontrar uma farmácia mais
próxima utilizando sua área restrita em
Plataforma de Benefícios através da
internet ou aplicativo MOBILE.
Site ePharma: www.epharma.com.br
Baixe o aplicativo ePharma gratuitamente
e tenha acesso a todas as vantagens.

