Tabela Vivamed | Norte de MG - Empresarial - PME

Referência: Fevereiro/2019 - Taxa de Inscrição: Não Informado

PME
Faixa
Etária
Acomodação
Abrangência
0 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58
59 ou +

Viva Empresa Integral II QP | 02 a 29
Apto.
Reg.
R$ 116.43
R$ 133.89
R$ 153.98
R$ 177.08
R$ 203.64
R$ 234.18
R$ 285.23
R$ 370.80
R$ 482.05
R$ 698.48

REDE CREDENCIADA
Integral II
HOSPITAIS
GRANDE BELO HORIZONTE

INTERIOR

Belo Horizonte

Capelinha

• Hospital Belo Horizonte - •

• Fundação Hospitalar São Vicente De Paulo - •

Diamantina

Janaúba

• Irmandade de Nossa Senhora da Saúde - •

• (Hospital Fundajan) Fundação de Assistência Social de
Janaúba - •

NORTE

Sete Lagoas

Montes Claros

• Hospital Nossa Senhora das Graças - •

• Clínica Oncológica Norte de Minas - •
• Hospital de Olhos do Norte de Minas - •
• Hospital Dilson Godinho - •
• Hospital Otorrino Center - •
• Prontocor de Montes Claros - •
• Santa Casa Montes Claros (Irmandade Nossa Senhora
das Mercês) - •

SUDESTE
Sete Lagoas
• Hospital Libertae - Ortocenter - •

LABORATÓRIOS
GRANDE BELO HORIZONTE

GRANDE BELO HORIZONTE

Belo Horizonte

Belo Horizonte

• Laboratório Analys
• Laboratórios Rojan

• Oncomed
• São Marcos

Carência
O prazo de carência é o período, previsto em contrato,entre a assinatura do contrato e a efetiva possibilidade de usos dos serviços pelo
segurado. Nesse intervalo, o consumidor cumpre com as mensalidades, mas sem ainda usufruir de todos os benefícios contratados junto
ao plano de saúde.
Aplica-se a todos os produtos apresentado, a partir da data de início de vigência.

Procedimentos

Urgência e emergência

Prazos

24 horas

Consultas e exames básicos de diagnóstico e terapia

30 dias

Cirurgias ambulatoriais

120 dias

Demais cirurgias

180 dias

Exames especiais de diagnóstico e terapia

180 dias

Diálise, hemodiálise e fisioterapia

180 dias

Internações

180 dias

Demais procedimentos

180 dias

Partos a termo

300 dias

Obs.: O Beneficiário que optar por adquirir novo plano em continuidade ao atual, com acomodação em padrão superior ao previsto no
contrato vigente, deverá cumprir a carência de 180 (cento e oitenta) dias para utilizar a nova acomodação. Em caso da interna ção ocorrer
durante o prazo de carência autorizado por lei, citado neste item, será assegurada a utilização da acomodação antes contratad a.

Documentação
Empresa:
- Cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do Empresário, com selo da Jucesp ou carimbo que fica no verso da página e
documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa; 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.
Titular:
- Funcionário recém-contratado em até 30 dias deverá enviar cópia simples das três páginas da carteira de trabalho (foto, qualificação civil
e registro).
Dependentes:
- Apresentar cópia de documentação para comprovar o grau de parentesco com o titular.
Cônjuge:

- Documento de identificação do beneficiário, junto com a Declaração de União Estável, Documento de identificação de filhos em comum
ou certidão de casamento.
Filhos até
21
anos
e
se
universitários até
- Certidão de nascimento ou documento de identificação que comprove o nome do titular como pai/mãe.

24

anos;

Enteados:
- Documento de identificação que comprove a filiação com o cônjuge do titular, junto com a documentação que comprova o parentesco do
próprio cônjuge com o titular (vide item 1).
Estagiários:
- Cópia do RG e CPF e do Contrato de estágio assinado e carimbado pela Instituição de Ensino e pela empresa empregadora.
Entidades:
- Estatuto Social, ata da reunião vigente, cópia do documento do responsável e guia quitada e relação do FGTS mais recente para
comprovação de vínculo dos funcionários.
Empresa
com
- Cópia do CNPJ atual, DECA e INCRA (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural).

atividade

rural:

Mais Informações
Viva Empresa Integral II ( Norte de MG )

O Plano Viva Empresa Integral II foi criado para atender, além de Belo Horizonte, algumas cidades da
região norte de Minas Gerais. Este plano oferece atendimento em uma rede acessível, além de mais
economia para sua empresa, sem que a qualidade fique em segundo lugar.

Área de atuação

Belo

Horizonte,

Sete

Lagoas,

Montes

Claros,

Diamantina,

Janaúba

e

Capelinha.

Coparticipação

Em todos os nossos planos empresariais, o valor cobrado é no sistema de coparticipação, ou seja, mensalidades fixas e reduzid as somadas
a um pequeno valor em consultas, exames e internações, que são programadas para pagamento na próxima fatura, em caso de internação
hospitalar, a coparticipação é um valor fixo independente da quantidade de dias e procedimentos realizados durante a internaç ão.

Procedimento realizado

Valores

Consultas

R$ 25,00

Consultas P.S

R$ 35,00

Exames Simples

R$ 6,15

Exames Especiais

R$ 25,00

Terapia Simples

R$ 6,15

Terapias Especiais

R$ 61,50

Demais Eventos Ambulatoriais

R$ 61,50

Internação Enfermaria

R$ 80,00

Internação Apartamento:

R$ 150,00

Características do Plano

•
Viva
Acomodação:
Registro ANS: 477.077/16-3

Empresa

Integral

II
Apartamento

Atenção
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da operadora.

ATENÇÃO! Aos valores apresentados não estão sendo somadas as taxas. As informações referentes a Preços, Redes, Carências, Documentações,
Reembolsos e outros deverão ser verificadas e conferidas junto a respectiva operadora/seguradora no ATO da CONTRATAÇÃO. Esta Tabela/Ferramenta
tem como objetivo facilitar o trabalho de pesquisa, porém não nos responsabilizamos por possíveis alterações que sejam feitas por parte das
operadoras/seguradoras. Para maiores informações sobre a rede credenciada, consulte o Orientador Médico ou o site oficial da operadora para verificar as
especialidades cobertas por cada prestador. Quaisquer outras dúvidas, como regras de comercialização ou outras dúvidas sobre o produto/plano, consulte a
operadora/seguradora.

