Informativo de caráter referencial. Todos os dados estão sujeitos à alteração, sem aviso prévio, por parte da operadora.

Operadora | Health Santaris
Tabela | Plano Individual
Telefone | 4215.8900
Email | contato@planosdesaudetodosaqui.com.br
Site | www.planosdesaudetodosaqui.com.br

TABELA DE VALORES
[E] Enfermaria | [A] Apartamento

Tabela de Valores - Individuais
Válido a partir de 19/09/2016
Idade

Santaris [E]

00 a 18
19 a 23

93,61
107,66

24 a 28
29 a 33

119,36
138,08

34 a 38

156,80

39 a 43
44 a 48
49 a 53

189,57
220,00
255,48

54 a 58
59 ou +

319,38
447,12

REDE CREDENCIADA
Santaris
Zona Leste
Hospitais
Day H Erm Matarazzo
H 8 de Maio
H Jd Helena
H Nova Iguatemi
H Sto Expedito

ABCD
Hospitais
(PS) Benef Port - SCS - SP
(M,PS)
Grande SP - Norte
(H,M,PS)
Hospitais
(H,M,PS)
H Saude - Guarulhos - SP
(H,M,PS)
H Stella Maris - Guarulhos - SP

Zona Norte
Hospitais
H Presidente

Santa Catarina
Hospitais
(PS)
H Sao Miguel - Joaçaba - SC

Laboratórios
Lab Maximo, Lab CID
(H,M,PS)

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

(PS)

Legenda de Atendimentos
H: Internação Hospitalar | M: Maternidade | PS: Pronto Socorro | EL: Exames Laboratoriais |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Taxa de Cadastro
R$ 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 daentrevista médica é de até 30 dias, acima deste período não será mais aceito.
Vigência / Vencimento
Data da assinatura
De
De
De
De
De
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01
06
11
16
21

a
a
a
a
a

05
10
15
20
25

Data do vencimento
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

10
15
20
25
30

do
do
do
do
do

mês
mês
mês
mês
mês

seguinte
seguinte
seguinte
seguinte
seguinte
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De 26 a 30/31

Dia 05 do 2º mês subsequente

Área de Comercialização / Utilização
Guarulhos, São Miguel Paulista

CRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS
Critérios de Redução de Carência
Idade limite para redução 58 anos 11 meses e 29 dias.
Aditivo de redução de Carência
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.
Se for contratação apenas para o recém-nascido é necessário incluí-lo no plano da mãe.
Ex – beneficiário da Health Santaris Individuais ou Familiares: após 90 dias do cancelamento pode ser feito através do corretor com as carências contratuais;
Documentos para ex – beneficiários de planos individuais: apresentar os 03 últimos boletos quitados e cópia da carteirinha com inicio de vigência e acomodação
(enfermaria/apartamento), na falta da carteirinha enviar cópia do contrato anterior ou carta original da operadora;
Documentos para ex - beneficiários de planos empresariais: apresentar carta original ou cópia da operadora ou da empresa contendo tipo da acomodação, data
da inclusão e exclusão no plano, nomes dos dependentes com suas respectivas datas de inclusão e exclusão no plano, em papel timbrado com carimbo do CNPJ, e cópia
da carteirinha.
Carências Contratuais
Urgência e emergência
24 hs após o recebimento da carteirinha
C onsultas 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
Redução de carências associados advindos de outros planos de saúde
Exames de média complexidade
Exames de alta complexidade

45 dias após a assinatura da proposta
90 dias após a assinatura da proposta

Aviso Importante: todos os dados inclusive rede de hospitais estão sujeitos à alteração por parte da Operadora, sem aviso prévio.
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