Operadora: Biovida Plano de Saúde
Tabela: Plano empresarial
Dúvidas: fale conosco
Compra: questonário on-line
Simulador: orçamento dos planos
Compare: veja todos os planos

TABELA | 2 A 9 PESSOAS
Plano e Idade

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 anos

BV [E]

74,20 99,14

99,14

121,44 128,37

141,07

183,95

225,54

270,86

445,03

TABELA | 10 A 29 PESSOAS
Plano e Idade

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 anos

BV [E]

70,31 93,92

93,92

115,06 121,61

133,67

174,30

213,69

256,64

421,65

TABELA | DESCRIÇÃO
Acomodação: [E] Enfermaria (internação em quarto com dois ou mais leitos) - [A] Apartamento (internação em
quarto individual com banheiro privativo)
Mensalidade: O valor é por pessoa e conforme a faixa etária de cada usuário
Mínimo: 2 pessoas (1 titular - proprietário, sócio ou funcionário + 1 dependente)
Plano em apartamento: Não tem plano apartamento, somente em enfermaria
Valores: Os preços são tabelados e não pode haver variação de preços entre as corretoras de planos de saúde
Grupos maiores: Para empresas com mais de 30 pessoas solicite orçamento

REDE CREDENCIADA | BV
CENTRO
Rede própria
Vip Clin Paulista - SP
ZONA LESTE
Hospitais
Clinicordis - SP
H 8 de Maio - SP
H Master Clin - SP
H Sta Clara V Matilde - SP
H Sto Expedito - SP
Rede própria
Vip Clin Vila Matilde - SP
Vip Itaquera - SP

(PA)

(H,PS)
(H,PS)
(H,M,PS)
(H,PS)
(H,PS)
(PA)
(PA)

ZONA NORTE
Hospitais
H Presidente - SP

(H,PS)

ZONA OESTE
Hospitais
Clinisul - SP
H Jardins - SP
Rede própria
Vip Clin Pinheiros - SP

(H,PS)
(H,PS)

ZONA SUL
Hospitais
Sta Casa de Sto Amaro - SP
Rede própria
Vip Sto Amaro - SP

(H,PS)

ABCD
Hospitais
H N S de Fatima - SCS - SP
Sao Jose do Abc - Sto Andre - SP

(PA)

(PA)

(H,PS)
(H)

GRANDE SP - LESTE
Hospitais
H Pro Mater Sto Antonio - Ferraz de Vasconcelos - SP
GRANDE SP - NORTE
Hospitais
CEAM - Francisco Morato - SP
CEAM - Franco da Rocha - SP
H Saude Guarulhos - Guarulhos - SP
GRANDE SP - OESTE
Hospitais
H Sta Monica - Itapecerica da Serra - SP

(H,PS)
(H,PS)
(H,PS)

(H)

LABORATÓRIOS
Ghelfond - SP, Lab Analisys - SP, Lab Assad - SP, Lab Cadi - SP, Lab Gimi - SP, Lab Mello - SP, Lab Pathos - SP, Lab
Presecor - SP, Lab Carezzato - SP, Lab Autologus - SP

REDE CREDENCIADA | LEGENDA
H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro EL: Exames Laboratoriais PA: Pronto
Atendimento
PRAZOS DE CARÊNCIAS | 02 A 29 VIDAS SEM PLANO DE SAÚDE ANTERIOR
24 horas - Coberturas dos casos de urgência e emergência
Zero - Consultas médicas efetivas e em prontos socorros gerais ou especializados, exames simples realizados em
regime ambulatorial de analises clinicas e hematologia como hemograma, urina tipo I, glicemia, parasitológico de
fezes, triglicérides, ácido úrico, sódio, potássio, uréia, creatinina, papanicolau, radiodiagnósticos (Raio X) simples (não
contrastado), eletrocardiograma entre outros.
30 dias - Procedimentos de reabilitação física, respiratória, redução postural global, exames cardiológicos simples
exceto eletrocardiograma que segue a carência conforme informado no item i, endoscopia digestiva, broncoscopia,
colonoscopia, retossigmoidoscopia, audiometria, impedanciometria, BERA, otoneurológico completo, potencial
evocado, testes alérgicos, prova de função pulmonar, retinografia fluorescente, biometria ultrassônica, paquimetria

ultrassônica, microscopia, especular de córnea, radiodiagnósticos (Raio X) contrastados ou panorâmicos,
mamografias, eletroencefalografia, ultrassonográficos simples e morfológico.
90 dias - Cirurgias ambulatoriais de porte zero com anestesia local.
90 dias - Internações clínicas, cirúrgicas ou psiquiátricas.
90 dias - Exames especiais de apoio diagnósticos como biopsias aspirativas, punções percutâneas, litotripsia,
analises clinicas (quantitativas< qualitativas, sorologias, anticorpos, imunoperoxidase e imuno-históquicas),
histerosalpingografia, Líquor polissonografia, mapeamento cerebral, eletroneuromiografia e ultrassonográficos com
duplex scan ou doppler;
120 dias - Exames e procedimentos de alta complexidade definidos pelo Rol de procedimentos – RN 82/04, e suas
atualizações;
300 dias - Parto a termo.
720 dias - Doenças e lesão preexistentes

PRAZOS DE CARÊNCIAS | 02 A 29 VIDAS COM PLANO DE SAÚDE ANTERIOR OU 10 A 29 VIDAS SEM PLANO
ANTERIOR
24 horas - Coberturas dos casos de urgência e emergência
Zero - Consultas médicas efetivas e em prontos socorros gerais ou especializados, exames simples realizados em regime ambulatorial de
analises clinicas e hematologia como hemograma, urina tipo I, glicemia, parasitológico de fezes, triglicérides, ácido úrico, sódio, potássio, uréia,
creatinina, papanicolau, radiodiagnósticos (Raio X) simples (não contrastado), eletrocardiograma entre outros.
Zero - Procedimentos de reabilitação física, respiratória, redução postural global, exames cardiológicos simples exceto eletrocardiograma que
segue a carência conforme informado no item i, endoscopia digestiva, broncoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, audiometria,
impedanciometria, BERA, otoneurológico completo, potencial evocado, testes alérgicos, prova de função pulmonar, retinografia fluorescente,
biometria ultrassônica, paquimetria ultrassônica, microscopia, especular de córnea, radiodiagnósticos (Raio X) contrastados ou panorâmicos,
mamografias, eletroencefalografia, ultrassonográficos simples e morfológico.
15 dias - Cirurgias ambulatoriais de porte zero com anestesia local.
60 dias - Internações clínicas, cirúrgicas ou psiquiátricas.
60 dias - Exames especiais de apoio diagnósticos como biopsias aspirativas, punções percutâneas, litotripsia, analises clinicas (quantitativas<
qualitativas, sorologias, anticorpos, imunoperoxidase e imuno-históquicas), histerosalpingografia, Líquor polissonografia, mapeamento cerebral,
eletroneuromiografia e ultrassonográficos com duplex scan ou doppler;
90 dias - Exames e procedimentos de alta complexidade definidos pelo Rol de procedimentos – RN 82/04, e suas atualizações;
300 dias - Parto a termo.

720 dias - Doenças e lesão preexistentes

PRAZOS DE CARÊNCIAS | GRUPOS ACIMA DE 30 PESSOAS
Isenção total de carências

OPERADORA
Biovida Plano de Saúde
CNPJ: 04.299.138/0001-94
ANS: Registro 415111

TAXA DE CADASTRO
15% sobre o valor da fatura

COMPOSIÇÃO

Titulares | Sócios, funcionários com vínculo empregatício e estagiários, aprendiz, menos os funcionários
afastados, sem limite de idade.
Dependentes Legais | Cônjuge ou companheira, filhos limitado a 21 anos, ou 24 se estiver cursando faculdade, e
o filho inválido de qualquer idade. Equiparam-se aos filhos o enteado menor que esteja sob tutela/curatela do
beneficiário titular e o neto.
Prestadores de Serviços | Não tem aceitação.
Trabalhadores Temporários | Tem aceitação para trabalhadores temporários com contrato de trabalho,
estagiários com contrato de estágio e aprendizes com comprovação de vínculo.
Entidades - Agremiações, Associações, Clubes, Condomínios, Confederações, Cooperativas, Empresa de
Segurança Armada, Entidades Filantrópicas e Religiosas, Federações, Fundações, Sindicatos e ONGs | aceitação
sujeito a análise para funcionários constante do FGTS e todos os membros constantes da Ata.

TIPO DE CONTRATAÇÃO
A contratação poderá ser Total ou Parcial.
A opção do plano é livre, os dependentes não poderão optar por planos diferentes do Titular.

REGRAS GERAIS
Não há aceitação para empresas de motoboy.REGRAS GERAIS
Não há aceitação para empresas de motoboy.

CÓPIA DE DOCUMENTOS
Empresa
Contrato social ou requerimento de empresário (firma individual)
Ultima guia do fgts (gfip) com a relação completa dos trabalhadores e a quitação bancaria da guia
RG frente e verso (ou carteira de motorista) do responsável legal pela empresa que vai assinar o contrato
Usuários
RG ou carteira de motorista (frente e verso)
Cartão do SUS
Certidão de nascimento (menores de idade)
Comprovante de residência
Certidão de casamento ou declaração de união estável (cônjuge)
Alta da maternidade com o exame do pezinho (menores de 3 anos)
Plano de saúde anterior
Para ter direito a redução nos prazos de carência é necessário apresentar:
Carteirinha (deve constar na carteirinha a data de inicio do plano)
3 últimos boletos com a quitação bancaria (não pode ultrapassar 60 dias do ultimo pagamento)
Ou então pode ser a declaração de permanência que é fornecida pelo plano. Solicite a seu plano que eles
mandam por email.

ALTERAÇÕES NA TABELA

As informações contidas nesta tabela podem sofrer alterações sem aviso prévio da operadora. Ela não tem o
objetivo de substituir o material original da operadora e sim como apoio ao corretor.

LINKS IMPORTANTES
Imprimir:imprimir a tabela
Salvar: download da tabela em pdf
Rede: rede credenciada on-line
Livro: livro com a rede medica em pdf
Contrato: contrato do plano em pdf

