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TABELA DE PREÇOS

Tabela exclusiva para beneciários das entidades credenciadas.

Nota: Tabela de preços de Janeiro/2019, sujeita à alteração a qualquer momento sem aviso prévio. Valores mensais expressos em Reais (R$).

Sem CoparticipaçãoFaixa
Etária

Ambulatorial Hospitalar Participativo

00-18

19-23

24-28

29-33

34-38

39-43

44-48

49-53

54-58

A partir de 59

Enfermaria

108,62

121,66

133,82

148,54

169,34

203,21

266,21

351,39

456,80

648,67

ApartamentoParticipativo

79,00

88,48

97,33

108,03

123,16

147,79

193,61

255,56

332,23

471,76

86,90

97,33

107,06

118,83

135,47

162,56

212,97

281,11

365,45

518,93

95,00

106,40

117,04

129,91

148,10

177,72

232,82

307,32

399,51

567,31

Sem ParticipaçãoAcomodação em
Internação

00-18

19-23

24-28

29-33

34-38

39-43

44-48

49-53

54-58

A partir de 59

167,38

187,46

206,21

228,89

260,93

313,13

407,06

533,25

693,22

977,45

133,90

149,96

164,97

183,11

208,75

250,49

325,64

426,59

554,58

781,95

Com Coparticipação Sem Coparticipação
Faixa
Etária

Amplo Empresarial

ApartamentoEnfermariaAcomodação em
Internação

219,68

246,05

270,66

300,42

342,49

410,98

534,27

699,90

909,88

1.282,92

Apartamento

175,75

196,83

216,52

240,34

273,99

328,68

427,42

559,92

727,89

1.026,33

Enfermaria
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Redução de Carência

Documentação necessária:

• Aditivo de Redução de Carências devidamente preenchido e assinado;

• Declaração de tempo de permanência atualizada ou;

• Cópia de carteirinha e os 3 últimos boletos quitados da operadora.

- Não serão aceitos comprovantes de planos anteriores na modalidade ‘’Pós Pagamento’’ ou Custo Operacional.

- Para redução das carências cuja cobertura anterior seja de plano AMBULATORIAL, a redução será considerada até o ítem 4 (Quadro de 

coberturas) , vez que este produto não possui cobertura para os procedimentos descritos nos demais ítens.

Consultas Eletivas na rede credenciada (Cada)

Os Beneciários que contratarem o plano com coparticipação, os procedimentos serão discriminados em uma única fatura.

R$ 20,00

Consultas Médicas (Realizada em Pronto Socorro de Hospitais) R$ 30,00

Atendimento em PA próprio Isento

Consultas Eletivas nas clínicas próprias Isento

Exames de pequeno porte

Exames de médio porte

Exames de alta complexidade

Sessões de sioterapia (cada)

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

Sessões diversas (Fonoaudiologia, Psicologia, Acupuntura, etc) (cada) R$ 00,00

R$ 60,00

Somente será feito aproveitamento de carência para beneciários com no mínimo 6 meses de plano anterior e em dia com suas mensalidades.

Plano Amplo Empresarial Participativo e Ambulatorial Participativo

Acima de 6 meses
de plano anterior

Redução de Carências
(Para casos de aproveitamento de outras operadoras regulamentadas,

de acordo com a Lei 9656/98)

Carências Contratuais

24 horas

30 dias

90 dias

180 dias

180 dias

300 dias

720 dias

1. Acidente Pessoal

2. Consultas / Exames Simples

3. Exames Intermediários

4. Exames Especializados

5. Intern. Clín. e Cirúrgicas (Exceto Acidente Pessoal)

6. Parto

7. C.P.T. (Cobertura Parcial Temporária)

Coberturas

24 horas

Imediato

Imediato

Imediato

90 dias

300 dias

720 dias

Procedimento Coparticipação

Os Beneciários que contratarem o plano com coparticipação, os procedimentos serão discriminados em uma única fatura.

Hospitalar Participativo

Procedimento

Consulta ou atendimento em pronto socorro

Coparticipação

Carência

De 01 a 15 de cada mês

De 16 a 31 de cada mês

Dia 1º do mês subsequente

Dia 15 do mês subsequente

Todo dia 01 de cada mês

Todo dia 15 de cada mês

Período de Venda Vigência Vencimento

Vigência

Os prazo acima estipulados, somente terão início 24 horas da vigência do contrato conforme cláusula 5.



Os valores constantes nos contratos realizados basea-

dos na tabela em anexo serão reajustados em fevereiro 

de 2020.

Todos os beneficiários com idade igual ou superior a 50 

anos deverão passar por Entrevista Médica Qualificada 

na MAIS SAÚDE antes da Assinatura da proposta.O

A  Administradora de Benefícios/Contratante poderá 

requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não 

especicados, am de comprovar as informações prestadas 

na Proposta de Adesão.

   ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO

Vitória - Vila Velha - Cariacica - Serra

   INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os preços e a rede médica credenciada estão sujeitos a 

alterações por parte da operadora.

- O dia de vencimento do valor mensal do benefício (inclusive 

do primeiro mês) corresponde ao dia do início da vigência do 

benefício, tal como estabelecido na Proposta do beneciário 

titular ao contrato coletivo.

- Proposta sujeita a análise técnica.

- Aproveitamento de carência válido para beneciários até 

54 anos.

- Este material contém informações resumidas prevalecen-

do as condições do contrato de adesão.

- Material de uso interno destinado exclusivamente aos 

consultores.

- Contém linguagem técnica e informações resumidas, 

sujeitas a alterações por força de Lei e de Normas 

Regulamentadoras da ANS, bem como as regras contratuais 

estabelecidas com a Operadora.

- Serão aceitos ex-beneciários MAIS SAÚDE cancelados, 

adimplentes, não havendo aproveitamento de carência 

(para os beneciários oriundos dos Contratos Coletivo por 

Adesão permanecerá a regra anterior).

- Todas as adesões deverão ser acompanhadas de compro-

vação do vínculo com a entidade.

- Em caso de titulares menores, os responsáveis pela 

assinatura da proposta devem ser, obrigatoriamente: pai, 

mãe ou o responsável legal com documento ocial compro-

batório do vínculo.

- A solicitação de alteração do plano poderá ser realizada 

sempre no mês de reajuste do contrato: SETEMBRO, sendo 

que o beneciário deverá cumprir carências para a nova 

categoria.

   QUEM PODE ADERIR

ANBESP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL BENEFICENTE DE 

ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Taxa Associativa = R$ 5,00 (Cinco Reais)

Titular, conjugue, lhos até 40 anos.

Documentação Necessária:

Titular: Ficha associativa preenchida e assinada, contra-

cheque com até 60 dias do mês de competência, carteira de 

identidade, CPF, comprovante de residência.

Dependentes: Carteira de Identidade, CPF, certidão de 

nascimento ou casamento ou declaração de união estável.

ANEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS 

DO COMÉRCIO.

Taxa Associativa = R$ 5,00 (Cinco Reais)

Titular, conjugue, lhos até 40 anos.

Documentação Necessária:

Titular: Ficha associativa preenchida e assinada, contra-

cheque ou carteira de trabalho, contrato social ou rma 

individual (CEI, MEI, Req. Empresário, etc.), carteira de 

identidade, CPF, comprovante de residência.

Dependentes: Carteira de Identidade, CPF, certidão de 

nascimento ou casamento ou declaração de união estável.

ABRAPROL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

PROFISSIONAIS LIBERAIS, EMPREENDEDORES, 

EMPRESÁRIOS E MICROEMPRESÁRIOS.

Taxa Associativa = R$ 5,00 (Cinco Reais)

Titular, conjugue, lhos até 40 anos.

Documentação Necessária:

Titular: Ficha associativa preenchida e assinada, certicado 

de Formação (diploma) frente e verso, carteira de identida-

de, CPF, comprovante de residência.

Dependentes: Carteira de Identidade, CPF, certidão de 

nascimento ou casamento ou declaração de união estável.

ANE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES.

Taxa Associativa = R$ 5,00 (Cinco Reais)

Titular a partir de 6 meses, irmãos até 40 anos e pais quando 

no ato da assinatura o titular tiver até 17 anos.
Quando no ato da assinatura o titular for maior de 18 anos 

somente serão considerados os dependentes legais 

(Conjugue e lhos). 

Documentação Necessária:

Titular: Ficha associativa preenchida e assinada, declara-

ção da instituição de ensino com data de acordo com o ano 

vigente, carteira de identidade, CPF, comprovante de 

residência.

Dependentes: Carteira de Identidade, CPF, certidão de 

nascimento ou casamento ou declaração de união estável.
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