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TABELA HAPVIDA CLUBE DE SAUDE  

Os planos planos podem ser comercializados em Salvador, Camaçari, Candeias, Lauro 

de Freitas, Madre de Deus, Santo Amaro, Simões Filho, Vera Cruz. 

Emergências Consultas, Exames, Cirurgia E Internamento, PARTO  + ODONTO 

HAPVIDA SALVADOR HAP VIDA ADESÃO HAP VIDA ADESÃO 

SALVADOR-BA NOSSO PLANO NOSSO PLANO 

COD ANS                     485.674/20-1 
 

485.687/20-2 

VAL 05-2022 LOCAL LOCAL 

FAIXA ETARIA ENFERMARIA APARTAMENTO 

00 A 18 ANOS 176,02 264,02 

19 A 23 ANOS 232,34 348,51 

24 A 28 ANOS 267,19 400,78 

29 A 33 ANOS 299,25 448,88 

34 A 38 ANOS 314,21 471,33 

39 A 43 ANOS 355,06 532,60 

44 A 48 ANOS 433,17 649,77 

49 A 53 ANOS 597,77 896,69 

54 A 58 ANOS 807,00 1.210,54 

59 ANOS OU + 1.049,09 1.573,70 

REAJUSTE 05-2022 05-2022 

 

OBS: Plano de Saude Enfermaria ou Apartamento 
 Plano de acomodação hospitalar em Enfermaria ou Apartamento é o que compreende 

atendimento em unidade hospitalar com número ilimitado de diárias, inclusive em Unidade 

de Tratamento Intensivo (UTI), transfusões, quimioterapia e radioterapia,entre outras 

necessidades durante o período de internação. Inclui também os atendimentos 

caracterizados como de urgência e emergência que evoluírem para internação ou que sejam 

necessários à preservação da vida,de órgãos e funções. 

  

Plano hospitalar com obstetrícia é o que acresce ao plano a cobertura de consultas, exames e 

procedimentos relativos ao pré-natal, além de assistência ao parto e ao recém-nascido 

durante os primeiros 30 (trinta) dias de vida. Garante também a inscrição do recém-nascido 

como dependente, isento do cumprimento de carência, desde que 

sua inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o nascimento. 
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TABELA HAPVIDA CLUBE DE SAUDE 

EMERGÊNCIAS CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E 

INTERNAMENTO, PARTO + ODONTOLOGIA 

HAPVIDA SALVADOR HAP VIDA 

ADESÃO 

HAP VIDA 

ADESÃO 

SALVADOR-BA NOSSO PLANO  NOSSO PLANO 

COD ANS 485.701/20-1  485.739/20-9  

COPARTICIPATIVO COPARTICIPATIVO COPARTICIPATIVO 

VAL 08-2021 REGIONAL REGIONAL 

FAIXA ETARIA ENFERMARIA APARTAMENTO 

00 A 18 ANOS 140,16 210,24 

19 A 23 ANOS 185,01 277,52 

24 A 28 ANOS 212,76 319,15 

29 A 33 ANOS 238,30 357,44 

34 A 38 ANOS 250,21 375,31 

39 A 43 ANOS 282,73 424,10 

44 A 48 ANOS 344,93 517,41 

49 A 53 ANOS 476,01 714,02 

54 A 58 ANOS 642,60 963,92 

59 ANOS OU + 835,39 1.253,10 

REAJUSTE 05-2022 05-2022 

 
COPARTICIPAÇÃO É a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário 
sempre que houver a realização de determinados procedimentos, respeitadas as 
resoluções e instruções normativas da ANS, conforme o quadro indicado a seguir:   

Tabela 2- PROCEDIMENTOS COPARTICIPAÇÃO - VALOR 

Consulta Eletiva R$ 10,00 

Consulta de Urgência R$ 15,00 

Exames Simples R$   9,00 

Exames Complexos R$ 50,00 
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Carências do Plano HapVida por Adesão Individual em Salvador: 

COBERTURAS CARÊNCIAS 

     Urgências e emergências decorrentes de acidentes pessoais ou 

situações que impliquem em risco de morte ou perda de órgãos, 

tecidos e funções. 

24 horas 

     Consultas médicas eletivas, exames complementares e 

procedimentos ambulatoriais. Exceto Imunológicos, Hormonais e PAC. 

Ex: sangue, urina, hemogramas, raios-X simples, prevenções, 

eletrocardiograma (ECG), etc. 

30 dias 

     Atendimento odontológico. Ex: obturações, extrações, canal de 

todos os dentes, aparelho ortodôntico (exceto manutenções), etc. 

60 dias 

     Para exames de médio porte: Ex: Exames cardiológicos simples 

como teste ergométrico, holter, ecocardiograma, exames 

oftalmológicos simples como curva tensional, tonometria, campimetria, 

mapeamento de retina, exames em otorrinolaringologia, raio-x 

contrastado, sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, 

nutricionista, terapia ocupacional, mamografia, densitometria óssea, 

etc. 

180 dias 

     Internações clínicas, cirúrgicas e exames de alta complexidade, 

(exceto para as doenças e/ ou lesões preexistentes relacionadas a 

patologias de CPT). Ex: tomografias, endoscopias, ressonância 

magnética, colonoscopia, medicina nuclear, angiografia (cerebral 

central e/ou periférica, Cateterismos cardiológicos, radioterapia, 

quimioterapia, etc. 

180 dias 

Cobertura para partos. 300 dias 

Doenças e/ou lesões pré-existentes. 730 dias 

Cobertura Parcial Temporária (CPT)  
Além das carências descritas acima, havendo na “Declaração de Saúde” a informação sobre 

doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) da(s) qual(is) o proponente titular e/ou seu(s) 

dependente(s) saiba(m) ser portador(es), seja por diagnóstico feito ou conhecido, poderá ser 

aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período 

ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do 

benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), desde 

que relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s), como, por 

exemplo, obesidade mórbida. 

Independentemente das situações previstas, a aplicação de reajustes poderá ocorrer apenas 1 

(uma) vez por ano, exceto o reajuste por mudança de faixa etária. 
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Documentação Obrigatória  
Dos beneficiários: 
• Cópia do RG e do CPF. 
• Cópia do comprovante de residência. 
• Cópia da certidão de casamento ou da declaração pública de união estável registrada 
em cartório para cônjuge ou de declaração feita de próprio punho com firma 
reconhecida do beneficiário(a) titular e do(a) companheiro(a) juntamente com 2 
documentos complementares (declaração de IR ou de filhos, endereço 
ou conta bancária em comum). 
• Cópia da certidão de nascimento para filhos menores de 18 anos. 
• Cópia da certidão de invalidez emitida pelo INSS para filhos inválidos de qualquer 
idade. 
• Cópia do termo de tutela ou do termo de guarda definitiva expedido pela autoridade 
competente para menores sob guarda ou tutela do beneficiário titular. 
• Comprovação de vínculo marital com o titular para enteados. 
 

AS CÓPIAS PODEM SER ENVIADAS POR E-MAIL OU PELO WhatsApp 

71-4102-6330 | 71-99986-9102 | 71-98511-7007 

E-mail: valdetequintela@gmail.com 

E-mail: valcorretoradeseguros@hotmail.com 

 

Publico Alvo 

ABEVD | Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas Profissional de Vendas Diretas 
ABRACEM | Associação Brasileira de Consultores Empresariais e Profissionais Liberais Profissional Liberal 
AVAASP | Associação dos Vendedores Autônomos e Ambulantes Vendedor Autônomo e 
Revendedores 
FNA | Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas 
GASP | Grupo Associativo dos Servidores Públicos Servidor Público 
SINDICONTA-BA | Sindicato dos Contabilistas  
UBES | União Brasileira dos Estudantes Secundaristas Estudante Secundarista 
 

Reajustes  

Independentemente da data de adesão do beneficiário ao contrato coletivo de plano de 
saúde, o valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma 
cumulativa (parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações:  

I) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade);  
II) reajuste por mudança de faixa etária;  
III) reajuste em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS.  
Independentemente das situações previstas, a aplicação de reajustes poderá ocorrer apenas 

1 (uma) vez por ano, exceto o reajuste por mudança de faixa etária. 
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