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Fundada em 26 de junho de 1927, a Acipp foi instituída com o foco no 

desenvolvimento do empresariado e no progresso do município. Durante 

todas essas décadas, vem promovendo e integrando ações que 

proporcionem melhorias para o comércio, indústria e comunidade 

prudentina.  
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Nosso associado desfruta de um banco de dados de 

abrangência nacional, com aproximadamente 350 

milhões de informações comerciais sobre consumidores. 

 Além disso, ainda conta com a possibilidade de contratar 

pacotes com valores diferenciados. Os pacotes são 

representados pela quantidade mensal, havendo 

cobrança pelo valor de cada consulta excedente, dentro 

da utilização do mês. Confira os valores: 

 

R$ 40,00 

R$ 70,00 

R$ 130,00 

R$ 170,00 

R$ 250,00 



 

 

  

CONHEÇA NOSSAS CONSULTAS 

 

Acerta Essencial Positivo  

Acerta Mais Positivo  

Acerta Completo Positivo  

Valida ID  

Acerta Cheque  

Acerta Cadastral  
 

CONSULTA CPF - ACERTA  

 

Define Risco  

Define Negócio  

Define Limite  

Define Cadastro 

Consulta CNPJ- Define 
 

GERENCIAMENTO DE CARTEIRA 



 

 

  

Plano Empresarial Unimed Regional 
 

Coparticipação 

Consultas: 30% sobre a tabela Unimed 

Exames: 30% sobre a tabela Unimed 

Internação/ enfermaria: R$ 58,29, após o 60° dia de internação 

Internação/ apartamento: R$ 116,57, após o 60° dia de internação 

 

Carências 

24 horas: Consultas e exames de urgência e emergência 

30 dias: Consultas e exames de rotina 

180 dias: Internação, exames de alto custo e cirurgias 

300 dias: Partos e obstetrícios 

365 dias: Cirurgias cardíacas de alto custo 

 



 

 

  

Plano Unimed POP 
 

Coparticipação  

Consultas: 40% sobre a tabela da Unimed 

Exames: PARA EXAME/TERAPIA 40%, com custo máximo de R$ 220,00 

Internação/ enfermaria: R$ 50,00 por internação 

Para internação psiquiátrica ou de dependente químico: 50% sobre o total das 

despesas ocorridas a partir do 31º dia de internação  

Carências  

24 horas: Consultas e exames de urgência e emergência 

30 dias: Consultas e exames de rotina  

180 dias: Ressonância magnética, quimioterapia, radioterapia, tomografia 

computadorizada e litotripsia.  Internação clínica cirúrgica, incluindo-se 

internações em UTI e as decorrentes de transtornos psiquiátricos por uso de 

substâncias químicas. Procedimentos cardiológicos de alto custo 

300 dias: Para partos e obstetrícios, assim definidos aqueles que 

prosseguirem normalmente até o fim do período de gestação.  

 



 

 

  

Plano Unimed Nacional 
 

Coparticipação  

Consulta – 30% sobre a tabela Unimed  

Exames – 30% para cada serviços auxiliar de Diagnose e Terapia, sendo no 

máximo R$ 176,00  

Internação de qualquer modalidade – R$ 11,73 por evento em qualquer 

modalidade de internação, exceto para especialidade psiquiátrica nos 

primeiros 30 (trinta) dias, após este prazo será cobrada a coparticipação de 

50% sobre o total das despesas 

  

Carências  

 

24 horas: consultas e exames de urgência e emergência  

30 dias: consultas e exames de rotina  

180 dias: ressonância magnética, quimioterapia, radioterapia, tomografia 

computadorizada e litotripsia. Internações clinicas, cirúrgicas, incluindo-se 

internações em UTI e as decorrentes de transtornos psiquiátricos por uso de 

substâncias químicas. Procedimentos cardiológicos de alto custo  

300 dias: para partos e obstetrícios, assim definidos aqueles que 

prosseguirem normalmente até o fim do período de gestação.  

- Os usuários que possuem plano regional e optarem pelo plano nacional 

terão que cumprir todas as carências para o atendimento nacional 

-  As carências começam a ser contadas a partir do pagamento da 

1°mensalidade  
 



 

  

Coparticipação  

30%  

Isenção de taxa de inscrição  

Não acumulará nenhum outro tipo de desconto  

Não participa da PROMOÇÃO ESTUDANTIL  

Assistência Funeral Bradesco – Opcional  

 

Carências  

24 horas: Consultas e exames de urgência e emergência  

30 dias: Consultas e exames de rotina  

90 dias: Exames auxiliares de diagnóstico de rotina  

180 dias: Internações clínicas e cirúrgicas – hospitalares, exames, 

procedimentos e tratamentos especializados  

300 dias: Partos, exames pré-natais e intercorrência da gestação  

 

BRONZE - Apartamento com até quatro leitos, banheiro privativo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Certificado Digital é a identidade digital da pessoa física 

e jurídica, no meio eletrônico.  Ele 

garante autenticidade, confidencialidade, integridade e  

não repúdio nas operações que são realizadas por meio 

dele, atribuindo-lhes validade jurídica. 

 

Desconto de até 

25% 
para associados 

 



 

 

 

 

 

  

O ACCelular é um serviço de telefonia móvel, com 

atendimento diferenciado e pacotes de vantagens que 

oferecem diversos benefícios para sua empresa. 

 

•  Evite longas esperas com operadoras, contando com o 

suporte direto da ACIPP. 

•  Gerencie suas linhas com facilidade. 

•  As tarifas são fixas, sem cobranças indevidas, assim 

você sabe exatamente o quanto está pagando pelo seu 

plano. 

 



 

 

 

 

  

O que a ACCREDITO oferece? 

 

• Gestão integrada de benefícios, em atendimento às necessidades 

das empresas. 

• Limite de crédito definido pela empresa. 

• Vale permanente, com desconto em folha. 

• Opção de integração de crédito para cestas natalinas e de material 

escolar. 

• Informações em tempo real sobre as movimentações realizadas. 

• Gestão de pessoal, com administração de prêmios por assiduidade 

ou produtividade. 

• Gestão de seu cartão pelo Aplicativo do celular. 

• Rede de serviços em dezenas de municípios de São Paulo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAIXE O APP DO ACCREDITO.  DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A ACCREDITO é uma instituição financeira digital, autorizada pelo Banco 

Central do Brasil. Nosso propósito é oferecer linhas de crédito para apoiar 

o desenvolvimento e o crescimento de Microempreendedores Individuais, 

Micro e Pequenas Empresas. 

E mais: com CONDIÇÕES EXCLUSIVAS para as empresas associadas ao 

Sistema FACESP. Quem conta com a ACCREDITO tem acesso a soluções 

financeiras rápidas, descomplicadas e seguras.  

 



  

O Instituto Talentos integra o jovem ao mercado de trabalho, por meio de 

ações que complementam e fortalecem o processo de aprendizado e 

desenvolvimento profissional. Associados contam com descontos na 

contratação dos jovens. 

 



 

  

Em parceria com nossos associados, 

desenvolvemos uma rede de 

convênios na qual os empresários 

filiados à Acipp – bem como os seus 

funcionários e dependentes – 

usufruem de benefícios. A rede 

conveniada contempla diversos 

setores, como saúde e educação, 

entre outros. Leia o QRCODE ao 

lado e confira todos os nossos 

convênios 

 



 

  

CATERINHA DIGITAL DO CONVÊNIO 

  

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O APLICATIVO 

 

SOLICITE JÁ A SUA!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Acipp vai ajudar sua empresa a se desenvolver mais rápido! Anuncie no 

aplicativo da Acipp e conquiste novos clientes, fidelize os seus consumidores e 

aumente as vendas!  

 

Guia Comercial: Disponibilize todas as 

informações da sua empresa. 

Clube de Vantagens: Ofereça vantagens 

aos seus clientes, por meio do Aplicativo 

da Acipp. 

Envio de Notificações: Envie promoções e 

campanhas pelo aplicativo.  (Até dois 

envios no mês). 

Patrocínios: Ao assinar nossos planos sua 

empresa também aparecerá na sessão 

“patrocinadores”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Baixe o App da Acipp e saiba tudo sobre o comércio de Prudente, no 

seu celular! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Está precisando de um espaço para trabalhar? Venha para o nosso 

Coworking! Estamos abertos de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

Confira nossos valores:  

 

1. Sala privada, sem compartilhamento com outras pessoas e empresas. 

2. Locação por Período: manhã (9h às 12h) | tarde (12h às 17h).  

3. Estação de trabalho compartilhada com outras pessoas e empresas. 

 



 

 

 

  

A Acipp oferece, ao seu associado, atendimento 

jurídico para consultas com horário marcado previamente. 
 

O Sicoob Paulista é uma Cooperativa de Crédito Regional, 

de empresários e profissionais liberais, que tem como 

principal objetivo auxiliar no desenvolvimento dos 

negócios de seus cooperados.  

 

O Empreender visa à criação de grupos setoriais, com 

empresas do mesmo ramo, contribuindo para a 

organização e desenvolvimento de micro e pequenas 

empresas participantes. 

 



 

  

Visando ao desenvolvimento das comunidades de baixa 

renda de Presidente Prudente e Região, a Acipp apoia e 

participa de diversas campanhas de entidades sociais, 

sempre com o foco no bem-estar da população. 

 

Ações 

Sociais 

Caravana do Verde 

Mutirão Pela Vida 

Doação à Santa Casa 

de P. Prudente 

 

Doação ao Hospital do Câncer  

Projeto Empreender 

Doação ao Hospital do Rim 



 

 

 (18) 2101-1500 

Rua Siqueira Campos,602 

Centro- CEP 19010-061 

Presidente Prudente-SP 

www.acipp.com.br 

        

 

 

@acippoficial                facebook.com/acipp 
 


