
Cartão Eletrônico 

ü  Computador com acesso à internet;

Facilidade nas autorizações de cobertura do Plano IPE-Saúde.   
Agilidade no recebimento dos valores referentes aos serviços prestados.

IPE-Saúde

Com a finalidade de promover facilidade e segurança no 

processo de autorização de cobertura do Plano IPE–Saúde, 

todo o beneficiário do Plano IPE-Saúde deve utilizar o Cartão 

Eletrônico IPE-Saúde, que conta com senha de uso pessoal.

Credenciamento à Vero

Equipamentos necessários para instalação da Solução Vero IPE-Saúde

ü  PINPad - equipamento que permite a leitura de cartões (com tarja 

magnética e/ou com chip) de forma rápida e segura. Deve ser de 

marca e modelo homologado pela Vero (a relação dos equipamentos 

homologados está disponível no site sejavero.com.br - menu 

Publicações).

ü  Impressora (opcional); e

Atendimento ao credenciado Vero: 
(51) 3213 0551 - Porto Alegre
0800 541 0551 - Demais localidades

Para médicos, hospitais, laboratórios ou clínicas, credenciados 

ao IPE-Saúde, o uso deste cartão em conjunto com a solução 

automatizada Vero IPE–Saúde, representa agilidade para 

receber os valores referentes aos serviços prestados. 

Para se beneficiar desta facilidade, o profissional ou empresa 

de saúde deve ser credenciado à Vero.

Solicite o credenciamento na Agência Banrisul de sua preferência.

Uma vez realizado o credenciamento, você ou sua empresa de 

saúde terá uma conta-corrente* para receber os créditos 

referentes aos serviços prestados, de forma automática.

Nas empresas homologadas e com pagamento à vista ou 

financiado pelo Banrisul.

Na agência Banrisul, por meio de contrato de aluguel.

Facilidade

Agilidade

O PINPad pode ser adquirido da seguinte forma: 



Cartão Eletrônico 
IPE-Saúde

Médicos (Pessoa Física) Hospitais, Clínicas e 
Laboratórios (Pessoa Jurídica)

*Documentos necessários para abertura da conta-corrente.

Documento de identidade

CPF (dispensado se o número do
mesmo constar na Identidade)

Comprovante de endereço atualizado 
(contas de luz, telefone, água - exceto 
DMAE, carnê do IPTU)

Comprovante de renda

Instrumento de constituição da empresa (contrato,
estatuto, declaração de firma etc.) devidamente 
registrado no órgão competente

Alteração(ões) contratual(is) devidamente 
registrada(s) no órgão competente (Junta Comercial 
ou Cartório de Registros Especiais)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
(CNPJ) atualizado, obtido na Receita Federal

Demonstrativos financeiros atualizados

Facilidade nas autorizações de cobertura do Plano IPE-Saúde.   
Agilidade no recebimento dos valores referentes aos serviços prestados.

Atendimento ao credenciado Vero: 
(51) 3213 0551 - Porto Alegre
0800 541 0551 - Demais localidades

A Vero, além de possibilitar a Solução Vero IPE-Saúde, 

conta com a vantagem de aceitar os cartões 

Banricompras, Visa, MasterCard e VerdeCard para 

efetuar pagamentos de outros serviços não cobertos 

pelo IPE-Saúde, o que representa comodidade e 

conveniência para clientes, profissionais e empresas da 

saúde.

Informações referentes ao credenciamento ao IPE-Saúde, consulte no site www.ipe.rs.gov.br - 

menu Serviços e Informações > Cadastro de Novos Médicos IPERGS.

Conveniência


