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TABELA SUL AMÉRICA SAÚDE PLANO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA POR ADESÃO

TABELAS VAL 02-2022
Exato
Clássico
Especial 100
Executivo
ADESÃO
ADESÃO
ADESÃO
ADESÃO
ADESÃO
QUALICORP
BAHIA
BAHIA
BAHIA
BAHIA
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
FAIXA ETÁRIA
476.927-16.9
476.916-16.3
476.937-16.6
476.934-16.1
IDADE
Enfermaria
Apartamento
Apartamento
Apartamento
00 a 18 anos
564,00
587,56
632,38
1.128,98
19 a 23 anos
776,74
809,19
870,91
1.554,83
24 a 28 anos
843,69
878,94
945,98
1.688,85
29 a 33 anos
1.001,12
1.042,95
1.122,50
2.003,99
34 a 38 anos
1.092,22
1.137,86
1.224,65
2.186,36
39 a 43 anos
1.208,97
1.259,50
1.355,56
2.420,08
44 a 48 anos
1.381,49
1.439,23
1.548,99
2.765,43
49 a 53 anos
1.699,09
1.770,11
1.905,10
3.401,20
54 a 58 anos
2.115,55
2.203,96
2.372,05
4.234,83
59 anos +
3.383,73
3.525,16
3.793,99
6.773,45
REAJUSTE
12-2022
12-2022
12-2022
12-2022
Estas são as entidades para as quais a Qualicorp oferece, em condições especiais, o seguro-saúde coletivo
por adesão SulAmérica. Os profissionais devidamente registrados em sua respectiva entidade podem aderir
ao benefício e incluir seus dependentes legais, conforme condições contratuais.

Entidades | Públicos: Administrador, Arquitetos, Assistente Social, Advogados, Biomédico,
Biólogo, Contabilista, Corretor de Imóveis (CRECI-BA), Dentista, Economista, Educador Físico,
Enfermeiros, Engenheiros, Farmacêutico, Filósofo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Jornalista,
Médicos, Nutricionistas, Professor, Psicólogo, Publicitário, Químicos, Radiologista,
Secretariado, Segurança do Trabalho, Servidor Público Federal, Servidor Público Estadual,
Servidor Público Municipal, Sociólogo, Técnicos em Contabilidade, Técnicos em enfermagem,
Técnicos em Laboratório, Teólogos, Turismo, Veterinário
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TABELAS SUPREMO - SUL AMÉRICA SAÚDE ADESÃO
SUL AMÉRICA EMPRESARIAL COMPULSÓRIO

Modalidade de contratação
O SulAmérica Saúde dispõe de modalidades de contratação:
Ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia: cobertura para consultas médicas, exames, cirurgias, internações
hospitalares e partos;

Planos
São diversos planos feitos sob medida para atender às necessidades que se diferenciam pelas opções de reembolso,
rede referenciada, padrão de acomodação hospitalar e benefícios.

SulAmérica Saúde

A Sul América disponibiliza o Seguro Saúde Coletivo por Adesão, com reembolso e rede referenciada
nacional para contratação por meio das Administradoras de Benefícios de entidades de classe.

Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
•
•
•
•
•
•

Consultas;
Exames;
Atendimento em Pronto Socorro;
Cirurgias;
Internações hospitalares;
Partos (inclui cobertura assistencial ao recém-nascido durante os primeiros 30
dias após o parto).

Reajustes MÊS 12\2022
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 financeiro;
II) por índice de sinistralidade;
III) por mudança de faixa etária;
IV) em outras hipóteses, desde que em conformidade com a legislação em vigor.
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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CARÊNCIAS (CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DO BENEFÍCIO)
24 (vinte e quatro) horas
Atendimentos de urgência e/ou emergência, incluindo os decorrentes de complicações
gestacionais.
15 (quinze) dias
Consultas médicas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de
diagnose em regime externo, exceto os serviços descritos nos grupos de carência
subseqüentes.
180 (cento e vinte) dias
Internações hospitalares, ultra-sonografias com Doppler, ultra-sonografias coloridas,
tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, tilt tests e
seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear (mapeamentos, cintilografias e
terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e
arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica,
quimioterapia do câncer, radioterapia, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos
pelo seguro-saúde, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes.
180 (cento e oitenta) dias
Transplantes, implantes, próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico e sem finalidade estética.
Internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise e cirrose hepática, cirurgias de
refração em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia e obesidade mórbida.
300 (trezentos) dias
Parto a termo.

ATENÇÃO: 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.

PLANTÃO DE VENDAS
71-98784-0037 \ 71-99986-9102
71-98511-7007 \71-99100-9208
E-mail: vendas@valcorretora.com.br
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