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PLANOS DE SAÚDE SEGUROS UNIMED POR ADESÃO 

PLANO COLETIVO POR ADESÃO COM BOLETO INDIVIDUAL  

Tabela de preços | SEGUROS UNIMED POR ADESÃO 

ADESÃO  ELO ADM SEGUROS UNIMED 
ADESÃO 

SEGUROS UNIMED 
ADESAÃO 

SEGUROS UNIMED 
ADESÃO 

 

SEGUROS UNIMED 
ADESÃO 

BAHIA COMPACTO EFETIVO COMPLETO SUPERIOR 

VAL 11-2021 NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL 

FAIXA ETARIA ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO 

00 A 18 ANOS 317,78 355,59 422,92 470,47 

19 A 23 ANOS 388,97 435,24 517,63 575,85 

24 A 28 ANOS 487,04 544,99 648,15 721,06 

29 A 33 ANOS 538,22 602,25 716,25 796,80 

34 A 38 ANOS 573,23 641,44 762,87 848,87 

39 A 43 ANOS 664,95 744,10 884,91 984,47 

44 A 48 ANOS 794,90 889,49 1.057,83 1.176,83 

49 A 53 ANOS 953,35 1.066,80 1.268,72 1.411,41 

54 A 58 ANOS 1.131,87 1.266,56 1.506,27 1.675,70 

59 ANOS OU + 1.906,67 2.133,54 2.537,42 2.822,81 

REAJUSTE NOVEMBRO DE 2021 NOVEMBRO 2021 NOVEMBRO 2021 NOVEMBRO 2021 

 
TABELAS ADMINISTRADORA ELO PARA: 

 NUTRICIONISTA, FARMACEUTICO, DENTISTAS, PSICOPEDAGOGOS, 
FISIOTERAPEUTAS, ADMINISTRADOR, VETERINARIO 

 
No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade 

representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado, diretamente 
ou com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar 
assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de 
caráter profissional, classista ou setorial. O vínculo poderá abranger ainda, 

desde que previsto em contrato, o grupo familiar do consumidor titular 
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Carências do Plano por Adesão Individual: 

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 

     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), leitos de 
alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados à(s) doença(s) ou 
lesão(ões) preexistente(s) declarada(s), como, por exemplo, obesidade mórbida. 
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Reajustes 

Independentemente da data de adesão do beneficiário à apólice coletiva de seguro-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); MÊS DE NOVEMBRO 
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. 

Taxa de angariação 

A taxa de angariação é devida ao angariador no ato da assinatura da 

Proposta, por conta da intermediação da contratação do benefício, cujo valor é diverso 
do valor mensal do benefício contratado. A taxa de angariação NÃO se confunde, 
isenta, exclui ou substitui o pagamento da primeira mensalidade. 
Em caso de não aceitação da Proposta, essa taxa será integralmente devolvida pelo 
angariador ao proponente titular. 
 
Documentação Obrigatória DA ELEGIBILIDADE 
MAIS 
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 
 

SITE: www.planosdesaudeba.com.br 
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