BRADESCO HOSPITALAR (a
partir de 04 vidas minimo
02 Titulares)
PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Novembro 2018 - Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total ﬁnal
Tabela de 4 à 29 vidas/beneﬁciários
Enfermaria (E)
Faixa Etária

HNE

0 a 18 anos

R$ 138,88

19 a 23 anos

R$ 163,87

24 a 28 anos

R$ 198,29

29 a 33 anos

R$ 237,95

34 a 38 anos

R$ 271,26

39 a 43 anos

R$ 279,40

44 a 48 anos

R$ 340,18

49 a 53 anos

R$ 400,13

54 a 58 anos

R$ 476,15

+ de 59 anos

R$ 833,27

Úl ma Alteração: 08/11/2018

Tabela de 4 à 29 vidas/beneﬁciários
Apartamento (A)
Faixa Etária

HNQ

HNP4

HNP6

HNP8

0 a 18 anos

R$ 157,82

R$ 347,20

R$ 404,02

R$ 459,25

19 a 23 anos

R$ 186,22

R$ 409,70

R$ 476,74

R$ 541,92

24 a 28 anos

R$ 225,33

R$ 495,73

R$ 576,86

R$ 655,72

29 a 33 anos

R$ 270,40

R$ 594,88

R$ 692,23

R$ 786,87

34 a 38 anos

R$ 308,25

R$ 678,17

R$ 789,14

R$ 897,03

39 a 43 anos

R$ 317,50

R$ 698,51

R$ 812,81

R$ 923,94

44 a 48 anos

R$ 386,58

R$ 850,47

R$ 989,64

R$ 1.124,95

49 a 53 anos

R$ 454,69

R$ 1.000,32

R$ 1.164,02

R$ 1.323,16

54 a 58 anos

R$ 541,08

R$ 1.190,38

R$ 1.385,18

R$ 1.574,56

+ de 59 anos

R$ 946,90

R$ 2.083,18

R$ 2.424,07

R$ 2.755,48

Úl ma Alteração: 08/11/2018

Taxas
Título

Valor

Taxa de Inscrição: (Por Contrato)

R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

Opcionais
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Tipo de
Opcional

Valor

Observação

SPG DENTAL Padrão - Com Saúde 03 a 29 Vidas ( (Saúde)

Por Beneficiário

R$
23,67

Possui 217 eventos cobertos e *Reembolso

SPG DENTAL Padrão - Com Saúde 100 a 199 Vidas
(Saúde)

Por Beneficiário

R$
21,90

Possui 217 eventos cobertos e *Reembolso

SPG DENTAL Padrão - Com Saúde 30 a 99 Vidas (Saúde)

Por Beneficiário

R$
21,90

Possui 217 eventos cobertos e *Reembolso

SPG DENTAL - Premium Top - 03 a 199 (Saúde)

Por Beneficiário

R$
94,21

Possui 308 eventos cobertos. Com diferentes níveis de
reembolso

Produto

Carência
Carências Top Opcional - Hospitalar

Carência Contratual

Urgências e Emergências

24 horas

Parto a termo

300 dias

Demais casos

180 dias

ISENÇÃO DE CARÊNCIAS:
De acordo com a modalidade de contratação escolhida, haverá isenção de carência conforme adiante:
03 a 09 vidas
- Carências normais
10 a 20 vidas
- Isenção de carências para cirurgia geral e internações clínicas
21 a 29 vidas
- Isenção total, EXCETO parto
+ de 30 vidas
- Isenção total

Carências Top Compulsório - Hospitalar

Carência Contratual

Urgências e Emergências

24 horas

Parto a termo

300 dias

Demais casos

180 dias

ISENÇÃO DE CARÊNCIAS:
De acordo com a modalidade de contratação escolhida, haverá isenção de carência conforme adiante:
03 a 09 vidas
- Carências normais
10 a 20 vidas
- Isenção de carências para cirurgia geral e internações clínicas
+ de 21 vidas
- Isenção total, inclusive parto

Vencimentos
Prazo de Entrega - Data de Venda / Assinatura
1 à 31

Dia de Vigência / Vencimento

Observação

Início da Vigência, mesma data da quitação do CCB(Vencimento mesma data da vigência)

Outras Informações
Nome

Informação
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GRUPO SEGURÁVEL

MODALIDADE DE INCLUSÃO
Compulsória:
Inclusão de todo o grupo segurável, desde que na totalidade do grupo ou subgrupo definido, e independente do tamanho do
quadro funcional da Empresa Contratante. Válida para os Titulares e todos os seus dependentes.
Opcional:
Não há obrigatoriedade de inclusão de todo o grupo segurável vinculado à Empresa Contratante.
#############################
FORMAÇÃO DO GRUPO
/// Grupos a partir de 03 vidas \\\ formação obrigatória apenas 01 titular + 02 dependentes (se houver 02 titulares e apenas 01
dependente, deverá ser utilizada a tabela de 03 a 99 vidas).
/// Grupos de 04 a 29 vidas \\\ formação mínima obrigatória 02 titulares + 02 dependentes; ou
/// Grupos de 30 a 199 vidas. \\\
Para titulares dependentes entre si será obrigatória a utilização da tabela a partir de 3 vidas. Lembrando que cônjuges e filhos
solteiros com idade até 24 anos completos, deverão aderir ao plano como dependentes, mesmo se tiverem vínculo com a
empresa.
Filhos com idade a partir de 25 anos completos poderão aderir como titulares se tiverem vínculo com a empresa.
TITULARES: Sócios, administradores, diretores, funcionários com vínculo, sendo que funcionários recém contratados entram
somente a partir da 4ª vida, trabalhadores temporários, estagiários, menor aprendiz e funcionários afastados (sob análise).
DEPENDENTES LEGAIS: Cônjuge, companheira, filhos solteiros naturais, adotivos ou enteados com até 39 anos, 11 meses e
29 dias de idade; filhos inválidos, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da declaração de Imposto de Renda do
segurado titular.
ACEITAÇÃO PARA AGREGADOS:
/// De 03 a 29 vidas \\\: genro e nora, somente no ato da implantação, oriundos de plano anterior (massa encampada),
considerando a totalidade da fatura congênere, com no mínimo 12 meses de permanência no plano anterior.
/// A partir de 03 vidas \\\: netos com até 17 anos 11 meses e 29 dias somente no ato da implantação, oriundos de plano
anterior (massa encampada), considerando a totalidade da fatura congênere, com no mínimo 12 meses de permanência no
plano anterior.
/// A partir de 21 vidas \\\: pai, mãe, sogro e sogra, somente no ato da implantação, oriundos de plano anterior (massa
encampada), considerando a totalidade da fatura congênere, com no mínimo 12 meses de permanência no plano anterior.
- PRESTADORES DE SERVIÇO: aceitação pessoa jurídica somente a partir do 3º titular e 5ª vida, sem limite máximo de
prestadores.
- ESTAGIÁRIOS: Aceitação mediante contrato de estágio, não poderão ter vinculo familiar com os sócios ou funcionários da
empresa. Serão aceitos somente a partir da 5ª vida.
- APRENDIZES CATEGORIA 7: Maiores de 14 anos e menores de 24 anos.
- ENTIDADES: Agremiações, Associações, Clubes, Cartório, Condomínios, Consulados, Confederações, Cooperativas, Embaixadas,
Entidades Filantrópicas e Religiosas, Federações, Fundações, Sindicatos e ONGs: aceitação sujeita a análise e funcionários
constantes do FGTS.
Especificamente tratando-se de cartórios: O mesmo deve ser CEI e o FGTS precisa estar vinculado ao CEI na categoria 01.
Verificar condições especiais com a área técnica.

DOCUMENTAÇÃO/REGRAS

EMPRESA:
Cópia do Contrato Social e suas alterações ou Requerimento do Empresário, com selo da JUCESP ou carimbo que fica no verso
da página ou Certificado de Microempreendedor (MEI) com tempo de constituição mínimo de 06 meses e documento de
identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa; enviar também a atual versão da Declaração de Autenticidade,
com firma reconhecida em cartório; cópia do cartão CNPJ, guia quitada e relação do FGTS mais recente (somente quando a
contratação do plano for para algum funcionário). Importante: quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa,
deve-se apresentar procuração registrada em cartório que garanta “plenos poderes para administrar a empresa, firmar
compromissos ou assinar contratos” e cópia do RG ou CNH do procurador.
/// Grupo com CNPJ diferente: \\\ deve conter na proposta comercial mínimo de 04 vidas para cada empresa. Somente poderão
ser aceitos empresas para grupo econômico com sócios em comum e/ou mesmo endereço, demais casos sob análise.
/// Planos por categoria ocupacional/grupo homogêneo: \\\ empresas que possuam perfil diferente de plano para cada grupo
funcional, deve haver negociação prévia com a Seguradora e descrição na proposta mestra, acompanhada de carta da empresa
em papel timbrado, assinada pelo representante legal, sob carimbo definindo os planos por categoria ocupacional (CBO), e a
relação do FGTS.
TITULAR
cópia de RG e CPF, ou CNH, caso seja recém contratado enviar somente cópia simples da carteira de trabalho (página da foto,
dos dados pessoais e do registro) e comprovante de endereço atual em nome do titular.
DEPENDENTES:
/// Cônjuge ou companheiro (a): \\\ cópia de RG e CPF, ou CNH, cópia da certidão de casamento ou Escritura Pública de União
Estável.
/// Filhos: \\\ cópia do RG e CPF ou CNH (para maiores de 18 anos) ou cópia da certidão de nascimento;
/// Enteados: \\\ cópia do RG, CPF ( se maiores de 18 anos) ou Certidão de nascimento ou RG (se menor de 18 anos) e certidão
de casamento do segurado titular ou escritura declaratória lavrada em tabelionato;
/// Prestador de Serviços Pessoa Jurídica: \\\ cópia do contrato com no mínimo 12 meses de vigência registrado em cartório de
registros e notas há pelo menos 90 dias, e cópia das 03 últimas Notas Fiscais emitidas.
/// Aprendiz categoria 7: \\\ a empresa deve apresentar o contrato de aprendiz assinado pelo próprio e pelo representante legal
da empresa sob carimbo, relação do FGTS e do comprovante de recolhimento, apresentar cópia da inscrição ou matrícula em
escola ou instituição de ensino técnico.
/// Entidades: \\\ cópia do estatuto social, ata da reunião vigente, cópia do documento da responsável e última guia quitação e
relação completa do FGTS.
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OBSERVAÇÕES

1 - Não há aceitação para empresas CEI.
2 - Havendo pessoas com 65 anos ou mais, poderá alterar os valores de todas as faixas etárias e o custo exato, será possível
somente através do site da seguradora.
3 - Associados a partir de 66 anos é necessário realizar avaliação médica antes do fechamento do contrato;
4 - CARTÃO CNPJ: Será considerado o endereço que consta no cartão CNPJ da empresa para seleção da região de cotação,
INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VIDAS DO GRUPO SEGURÁVEL.

DIFERENCIAIS

Diferenciais da Bradesco Saúde:
/// Desconto Farmácia* \\\
Com o objetivo de oferecer o melhor aos seus Beneficiários, a Bradesco Saúde, em parceria com a Orizon, oferece descontos de
até 85% em medicamentos genéricos e de marca, disponíveis em mais de 11 mil
farmácias credenciadas Orizon.
*Vantagem válida enquanto vigorar o Contrato entre a Bradesco Saúde e a Orizon
/// Remissão \\\
Em caso de falecimento do Beneficiário Titular, é assegurada a isenção de pagamento ao(s) dependentes(s) pelo período de até
2 (dois) anos.
No caso de filho(s) dependente(s), o benefício será garantido até os 17 anos, 11 meses e 29 dias.
Para os demais dependentes, inclusive filhos inválidos, não há limite de idade.
Disponível para os planos Premium, Nacional Plus, Nacional e Preferencial Plus.
/// Assistência em Viagem (Seguro Viagem Bradesco) \\\
Disponível para os planos Premium*, Nacional Plus*, Nacional e Preferencial Plus.
*Para esses planos, está prevista também a cobertura para o Tratado de Schengen.
/// Bradesco Saúde Concierge \\\
Faz parte do plano Premium, em todo o território nacional, e do Nacional Plus, no caso de Beneficiários residentes nas seguintes
regiões: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. Com ele, o Beneficiário tem acesso a uma série de serviços
exclusivos*, sempre com a comodidade, a praticidade e a segurança que ele merece. O Bradesco Saúde Concierge disponibiliza
Salas Vip em centros de referência médica do País. Em São Paulo, é possível encontrá-las no Hospital Sírio-Libanês, Hospital
Israelita Albert Einstein e o HCor (Hospital do Coração). No Rio de Janeiro, a Casa de Saúde São José conta com uma dessas
salas.
Disponível exclusivamente para apólices de segmentação completa (Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia).
*Os serviços de Assistência em Viagem com Cobertura para o Tratado de Schengen, Orientação Médica por Telefone, Central de
Marcação de Exames Especiais, Welcome Home,Importação de Medicamentos, Segunda Opinião Médica Internacional,
Prontuário Eletrônico, Central de Suporte à Obtenção de Vagas, Lista de Referências Médicas e Saúde em Equilíbrio estão
disponíveis em todo o território nacional. Já a Coleta Expressa de Documentos para Solicitação de Reembolso, Atendimento
Móvel para Realização ou Coleta de Exames, Welcome Baby e Vacinas do Viajante estão disponíveis exclusivamente nas cidades
de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Os serviços do Bradesco Saúde Concierge são válidos enquanto
vigorarem os Contratos ou acordos com as Empresas que os operam.
/// Livre Escolha de Prestadores \\\
/// Meu Doutor Bradesco Saúde \\\
/// Segunda Opinião Médica \\\
/// Kit Digital \\\
/// Contratação Conjugada ao Plano Odontológico \\\
/// Sistema de Informações Gerenciais - SIGE \\\
/// Clube de Vantagens \\\

CONGÊNERES

Empresas Congêneres: Amil; Allianz; Caixa Seguros; Care Plus; Golden Cross; Intermédica; Marítima; Omint; One Health; Porto
Seguro; Sompo; SulAmérica; Unimed; Lincx e Notre Dame.

IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Obs. Permanência mínima de 12 meses para contratos INDIVIDUAL / FAMILIAR e EMPRESARIAL, esta regra não se aplica para os contratos por
ADESÃO.
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