Operadora: Health Santaris Plano de Saude
Tabela: Plano pessoa física
Dúvidas: fale conosco
Compra: questonário on-line
Simulador: orçamento dos planos
Compare: veja todos os planos

TABELA | INDIVIDUAL
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

Santaris [E]

93,61 107,66 119,36 138,08 156,80

189,57

220,00

255,48

319,38

447,12

TABELA | FAMILIAR
Plano e Idade
Santaris [E] – tabela 1 (2 pessoas)
Santaris [E] – tabela 2 (3 pessoas)
Santaris [E] – tabela 3 (4 ou mais
pessoas)

0 a 19 a 24 a 29 a 34 a 39 a 44 a 49 a 54 a + 59
18 23
28
33
38
43
48
53
58
anos
91,74105,51116,97135,32 153,66 185,78 215,60 250,37 312,99 438,18
89,87103,35114,59132,56 150,53 181,99 211,20 245,26 306,60 429,24
87,99101,20112,20129,80 147,39 178,20 206,80 240,15 300,22 420,29

TABELA | DESCRIÇÃO
Acomodação: [E] Enfermaria (internação em quarto com dois ou mais leitos) - [A] Apartamento (internação em
quarto individual com banheiro privativo)
Plano apartamento: Não tem, somente em enfermaria
Valores Tabelados: Os preços são tabelados e não pode haver variação de preços entre as corretoras de planos
de saúde

REDE CREDENCIADA | SANTARIS [E]
ZONA LESTE
Hospitais
Day H de Ermelino Matarazzo - SP
H 8 de Maio - SP
H Jd Helena - SP
H Nova Iguatemi - SP
H Santo Expedito - SP
ZONA NORTE
Hospitais
H Presidente - SP
ABCD

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

(PS)

Hospitais
Benef Port S Caetano do Sul

(H,M,PS)

GRANDE SP - NORTE
Hospitais
H Saude Guarulhos - Guarulhos - SP
H Stella Maris - Guarulhos - SP

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

OUTROS ESTADOS
Hospitais
H e Mater Sao Miguel - SC

(PS)

LABORATÓRIOS
Lab Maximo, CID

REDE CREDENCIADA | LEGENDA
H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro EL: Exames Laboratoriais

PRAZOS DE CARÊNCIAS | CARENCIAS NORMAIS
Urgência e emergência | 24 hs após o recebimento da carteirinha
Consultas e exames simples | Após o pagamento do primeiro boleto bancário
Exames de media complexidade | 90 dias após a assinatura da proposta
Exames de alta complexidade | 180 dias após a assinatura da proposta
Internações e cirurgias eletivas | 180 dias após a assinatura da proposta
Partos e suas decorrências | 300 dias após a assinatura da proposta
Doenças preexistentes | 720 dias após a assinatura da proposta

PRAZOS DE CARÊNCIAS | REDUÇÃO DE CARÊNCIAS ASSOCIADOS ADVINDOS DE OUTROS PLANOS DE SAÚDE
Exames de média complexidade | 45 dias após a assinatura da proposta
Exames de alta complexidade | 90 dias após a assinatura da proposta

PRAZOS DE CARÊNCIAS | REGRAS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS
Idade limite para redução 58 anos 11 meses e 29 dias.
Mínimo de 06 meses de permanência no plano anterior;
Para ter redução de carência – não pode ultrapassar 60 dias do ultimo vencimento pago ou da exclusão da
empresa.
Permite junção de planos anteriores com comprovação de documentos e o intervalo entre os planos não seja
superior a 60 dias.
Reduz carência de qualquer operadora que tenha registro na ANS, exceto para planos hospitalares Nipomed e
outros cartões de descontos.

OPERADORA
Health Santaris Plano de Saúde
CNPJ: 04.004.287/0001-89

ANS: Registro 413194

TAXA DE CADASTRO
15,00 por contrato

AVALIAÇÃO MÉDICA
A operadora poderá convocar os beneficiários inscritos ao plano para realização da entrevista médica qualificada
a partir de 58 anos 11 meses e 29 dias, para analisar a redução de carência se houver.
O beneficiário convocado que não comparecer a entrevista, terá o seu contrato cancelado.
Beneficários com idade a partir de 59 anos é obrigatória a realização de entrevista médica antes da assinatura do
contrato.
A validade da entrevista médica é de até 30 dias, acima deste período não será mais aceito.

ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO / ABRANGÊNCIA
Guarulhos, São Miguel Paulista

CÓPIA DE DOCUMENTOS
Usuários
RG ou carteira de motorista (frente e verso)
Cartão do SUS
Certidão de nascimento (menores de idade) - se o menor for o titular do plano, precisa também ter numero de
cpf próprio
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
Livro: livro com a rede medica em pdf

