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TABELA PARA EMPRESAS COM 03 A 29 VIDAS 

Cliente SPG: 03 a 199 vidas 
COM 1 TITULAR E 2 DEPENDENTES 

PLANOS DE SAÚDE BRADESCO 
SAÚDE EMPRESARIAL 

 
Conheça os planos de saúde Bradesco e escolha o que melhor  

se adéqua ao perfil de sua empresa. 

 
BRADESCO Rede TOP Nacional 

Oferece toda a comodidade de atendimento em todas as regiões do Brasil e as 
vantagens de uma ampla Rede de Referenciados. Um dos principais benefícios 
deste plano é a opção de escolha do padrão de reembolso, que está disponível 

para atendimentos no Brasil e no exterior. 
 Pode ser conjugado com o Plano Dental Padrão. 

TABELA PREÇOS BRADESCO TOP BRADESCO TOP 
JULHO 2019 ADESÃO COMPULSORIO 

     

COM 1 TITULAR NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL 
03 A 29 VIDAS EMPRESARIAL EMPRESARIAL EMPRESARIAL EMPRESARIAL 

Faixa Etária Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento 
00 a 18 anos 401,20 445,78 361,09 401,20 
19 a 23 anos 473,42 526,02 426,08 473,42 
24 a 28 anos 572,84 636,49 515,56 572,84 
29 a 33 anos          687,40 763,79          618,66 687,41 
34 a 38 anos 783,65 870,72 705,29 783,65 
39 a 43 anos 807,16 896,85 726,45 807,17 
44 a 48 anos 982,75 1.091,96 884,48 982,76 
49 a 53 anos 1.155,91 1.284,35 1.040,39 1.155,91 
54 a 58 anos 1.375,94 1.528,38 1.237,99 1.375,54 
59 anos ou + 2.407,21 2.674,66 2.166,49 2.407,20 

IOF +2,38% 

 

O que é estipulante? 
É a pessoa jurídica que contrata o plano coletivo empresarial ou por adesão, ficando 

investida dos poderes de representação do grupo de beneficiários e responsável 
pelo pagamento das mensalidades. 
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TABELA PARA EMPRESAS COM 03 A 29 VIDAS 

BRADESCO EFETIVO II 
Com cobertura nacional, possui uma rede dimensionada para garantir o melhor equilíbrio 
entre disponibilidade, qualidade e eficiência a custos competitivos. Oferece reembolso em 
caso de atendimento no Brasil. 
TABELA PREÇOS BRADESCO EFETIVO BRADESCO EFETIVO 

JUNHO COMPULSÓRIO POR ADESÃO 

     
COM 1 TITULAR NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL 

03 A 29 VIDAS EMPRESARIAL EMPRESARIAL EMPRESARIAL EMPRESARIAL 
Faixa Etária Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento 
00 a 18 anos 308,73 343,02 343,02 381,14 
19 a 23 anos 346,95 404,77 404,77 449,75 
24 a 28 anos 512,33 489,77 489,77 541,19 
29 a 33 anos          524,80 587,74          587,74 653,04 
34 a 38 anos 528,96 670,02 670,02 744,46 
39 a 43 anos 603,01 690,11 690,11 766,79 
44 a 48 anos 621,11 840,25 840,25 933,62 
49 a 53 anos 756,23 988,31          988,31 1.098,12 
54 a 58 anos 1.058,48 1.176,09 1.176,09 1.306,77 
59 anos ou + 1.852,34 2.058,16 2.058,16 2.286,84 

IOF +2,38% 

 
 

A Bradesco Saúde tem a melhor rede referenciada do país. 
Muitas empresas descobriram isso e contrataram o seguro-saúde  

para seus colaboradores. Informações completas sobre o convênio médico de 
saúde Bradesco Saúde. Tabela de preços, convenio médico, prazos de 

carência, rede credenciada de hospitais e laboratórios. 

 
Quem comercializa seguros sabe que solidez, segurança e qualidade são 

fundamentais para atender às necessidades dos Clientes e garantir o 
sucesso das vendas. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e 

segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, 
com produtos criados para atender ao segmento empresarial 
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BRADESCO NACIONAL FLEX 
Oferece atendimento em todas as regiões do Brasil por meio de uma Rede 

Referenciada bem dimensionada e de custos mais competitivos em relação às 
demais redes de abrangência nacional. Prevê reembolso em caso de 

atendimento no Brasil. Pode ser conjugado com o Plano Dental Padrão. 
 
TABELA PREÇOS BRADESCO FLEX BRADESCO FLEX 

JUNHO COMPULSÓRIO POR ADESÃO 

     
03 A 29 VIDAS NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL 

2019 EMPRESARIAL EMPRESARIAL EMPRESARIAL EMPRESARIAL 
Faixa Etária Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento 
00 a 18 anos 324,97 361,08 361,08 401,20 
19 a 23 anos 383,46 426,07 426,07 473,42 
24 a 28 anos 464,00 515,56 515,56 572,84 
29 a 33 anos 556,79 618,86 618,66 687,40 
34 a 38 anos 634,76 705,28 705,28 783,65 
39 a 43 anos 653,80 726,44 726,44 807,16 
44 a 48 anos 796,08 884,48 884,48 982,75 
49 a 53 anos 936,28 1.040,32 1.040,32 1.155,91 
54 a 58 anos 1.114,19 1.237,99 1.237,98 1.375,54 
59 anos ou + 1.949,83 2.166,49 2.166,48 2.407,21 

IOF +2,38% 

 

TABELA PARA EMPRESAS COM 03 A 29 VIDAS 
 

Grupo Segurável 
Beneficiário Titular 

- Diretores estatutários, sócios com poderes de gestão e administradores; 
- Empregados; 
- Estagiários; 

- Menores Aprendizes com idade entre 14 e 24 anos; 
- Expatriados/Estrangeiros; 

- Afastados; 
- Demitidos e aposentados: conforme a Resolução Normativa n.º 195, da ANS. 

 

Beneficiário Dependente 
- Cônjuge; 

- Companheiro(a): havendo união estável na forma da lei, sem concorrência 
com o cônjuge; 
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- Filhos: solteiros (naturais, adotivos ou enteados) com até 39 anos, 11 meses 
e 29 dias de idade; 

- Filhos inválidos de qualquer idade, assim considerados aqueles elegíveis para 
efeito da Declaração 

de Imposto de Renda do Beneficiário Titular. 
 

Contratação Conjugada ao Plano Odontológico 
Proporciona uma série de vantagens, como custos 

competitivos e movimentação cadastral integrada, em que o 
mesmo cartão é reconhecido 

tanto na rede médica quanto na odontológica. 
 

Modalidade de Inclusão 

 

Compulsória: 
Inclusão de todo o grupo segurável, desde que na totalidade 
do grupo ou subgrupo definido, e independente do tamanho 
do quadro funcional da Empresa Contratante. Válida para os 

Titulares e todos os seus dependentes. 
 

Opcional: 
Não há obrigatoriedade de inclusão de todo o grupo segurável 

vinculado à Empresa Contratante. 

 
SAIBA MAIS 

A empresa Bradesco Saúde é a divisão do Bradesco que vende planos 

médicos somente para empresas – em planos coletivos. As opções atendem o 

número mínimo de três beneficiários e o máximo de 20.000. Com isso, quem é 

dono de um pequeno negócio pode começar a pensar em um plano para os 

funcionários. 

  
A operadora Bradesco Saúde é uma das maiores do país em número de clientes, 
com mais de três milhões de beneficiários, e está presente em todas as regiões 
brasileiras. Isso indica que você terá uma grande rede credenciada de hospitais e 
consultórios médicos. 
Mas é preciso saber mais sobre a empresa, por exemplo, como é a qualidade de 
atendimento e quais os tipos de planos oferecidos. Tudo que você precisa saber 
sobre a Bradesco Saúde antes de decidir contratar um plano. Confira! 
  

Quem pode contratar o plano de saúde da Bradesco Saúde 
Somente pessoa jurídica que precisar de um plano coletivo. E existem duas 
divisões: número máximo de 99 beneficiários para pequenas e médias empresas, 
e número mínimo de 100 beneficiários para grandes empresas. 
  

Os tipos de plano de saúde da Bradesco Saúde 
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Os planos variam de acordo com o número de participantes: de 3 a 29, de 30 a 99 
e de 100 até 199 integrantes, 200 a 499, 500 colaboradores ou mais. As opções 
estão divididas em cobertura hospitalar (inclui atendimentos obstetrícios) ou 
ambulatorial e hospitalar. A cobertura ambulatorial permite consultas, exames e 
terapias.  

 
 OPÇÕES DE COBERTURA 

 Bradesco Saúde Top 

É o produto mais completo. Garante a assistência nos segmentos ambulatorial e 

hospitalar com obstetrícia, abrangendo a cobertura de despesas relativas a 

consultas, exames simples e especiais, terapias, tratamentos ambulatoriais e 

internações clínicas ou cirúrgicas. 

 Bradesco Saúde Hospitalar 

Planejado para atender, principalmente, aos eventos relacionados a grandes riscos 

do segmento hospitalar com obstetrícia. Garante a cobertura de despesas médicas e 

hospitalares relativas a internações clínicas ou cirúrgicas.  

TIPOS DE CONTRATAÇÃO 

 Compulsória: inclusão de todo o grupo segurável, desde que na totalidade 

do grupo ou subgrupo definido e independente do tamanho do quadro 

funcional do estipulante. Válida para os titulares e todos os seus 

dependentes. 

 Opcional (ADESÃO): não há obrigatoriedade de inclusão de todo o grupo 

segurável vinculado ao estipulante. 

  

   

Linhas de planos 

A Bradesco Saúde possui atualmente seis linhas de planos, que se adequam às 

necessidades e ao perfil de cada cliente. Conheça cada uma delas: 

Premium – Esse plano é ideal para quem deseja a tranquilidade de ser bem cuidado com 

a vantagem de ser exclusivo, pois oferece atendimento diferenciado em todas as regiões 

do Brasil. Possui serviços e coberturas* com cuidados especiais, que vão além da saúde do 

beneficiário. Com uma exclusiva rede de referenciados, contempla hospitais que são 

referência em serviços de saúde no país. Dispõe de diversas opções de reembolso, para 

atendimentos no Brasil e no Exterior. 

* Estão inclusos fisioterapia e consulta domiciliar (na modalidade de reembolso); cirurgia 

refrativa independente do grau de refração; escleroterapia e acompanhante de paciente 
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internado sem limite de idade. O plano também possui cobertura para check-ups, para 

titulares e dependentes a partir de 39 anos, em prestadores selecionados, nas seguintes 

localidades: Rio de Janeiro (RJ), Volta Redonda (RJ), São Paulo (SP), Campinas (SP), Belo 

Horizonte (MG), Curitiba (PR), Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Recife (PE) 

e Fortaleza (CE). Conta também com os benefícios do Bradesco Saúde Concierge. 

 

Nacional Plus – Atendimento diferenciado, conforto e qualidade. Disponível para todas as 

regiões do Brasil, esse plano foi pensado para atender a quem procura por uma rede 

referenciada exclusiva. Conta com hospitais que são referência em serviços de saúde no 

país. Possui flexibilidade na escolha de padrão de reembolso, que é válido para 

atendimento no Brasil e no exterior. 

 

Nacional – Aproveite a comodidade de atendimento em todas as regiões do Brasil e as 

vantagens de uma ampla rede de referenciados. Um dos principais benefícios deste plano é 

a opção de escolha do padrão de reembolso, que está disponível para atendimentos no 

Brasil e no Exterior. 

 

Nacional Flex – Conte com atendimento em todas as regiões do Brasil, com valores 

acessíveis, por meio de uma rede integrada de serviços adequada às necessidades dos 

beneficiários. Oferece reembolso em caso de atendimento no Brasil. 

 

Preferencial Plus – Se sua empresa necessita de um plano com cobertura regional, essa 

pode ser a opção ideal. O Preferencial Plus conta com atendimento nos principais 

municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, por meio de uma ampla rede de referenciados 

disponibilizados nessas localidades. Dentre seus benefícios estão reembolso em caso de 

atendimento no Brasil e no Exterior. 

 

Efetivo– Uma solução personalizada de acordo com suas necessidades. Com atendimento 

nacional*, busca a melhor relação custo-benefício. Possui uma rede integrada de serviços 

adequada às necessidades de beneficiários. Dentre os seus diferenciais estão cobertura de 

urgência e emergência nas principais capitais do país. 

   

Veja as opções de cobertura: 

Plano Completo: Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia (disponível para 

todos os planos); 

Plano Hospitalar com Obstetrícia (exclusivo para os planos Nacional e Nacional Plus); 
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Plano 
Abrangência 
Geográfica 

Segmentação Assistencial 

Premium 

Nacional 

Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia 

Nacional Plus 

Nacional 

Nacional Flex 

Preferencial Plus 
Nacional 

Efetivo 

Nacional Plus 
Nacional Hospitalar com Obstetrícia 

Nacional 

 

Saiba mais sobre as opções de coparticipação: 

O beneficiário participa financeiramente no valor dos procedimentos. Nessa modalidade, ele pode escolher 

entre os percentuais de 10%, 20%, 30%, 40% ou 50%, lineares para consultas e exames. 

Veja as opções de contratação: 

A contratação pode ser compulsória (com a inclusão de todo o grupo elegível) ou opcional (inclusão de 

parte do grupo elegível). 

Veja as possibilidades de formação do prêmio: 

Pré-pagamento: o valor da mensalidade é calculado previamente, com base nas coberturas contratadas 

pelo Cliente. 

Confira as modalidades do custo: 

Faixa etária 

Pode ser realizado nas modalidades compulsória e opcional, para todos os perfis de clientes. 

Custo médio 

Disponível somente na modalidade compulsória, a partir do SPG 30. 

 SPG  

Grupos até 199 vidas 

  

Confira nossos produtos para cada perfil de cliente com até 199 

vidas: 
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            SPG 3 – de 03 a 29 vidas 

            SPG 30 – de 30 a 99 vidas 

            SPG 100 – de 100 a 199 vidas 
 

 

         Particularidades para cada perfil de cliente 

Conheça os benefícios disponíveis para cada um dos perfis de clientes: 

SPG 3 

Aplicação de carências* e CPT (Cobertura Parcial Temporária**), podendo haver redução e/ou isenção 

conforme a quantidade de vidas. Veja o quadro abaixo: 

Modalidade Opcional 

SPG 
Carências Produto Ambulatorial  

e Hospitalar com Obstetrícia 

Carências Produto  
Hospitalar com 

Obstetrícia 

3 a 9 
vidas 

Carências normais Carências normais 

10 a 20 
vidas 

Isenção de carências para terapias (inclusive 
fisioterapia), exames (necessita de 
autorização prévia), cirurgia geral e 

internações clínicas 

Isenção de carências 
para cirurgia geral e 
internações clínicas 

21 a 29 
vidas 

Isenção total, EXCETO parto 
Isenção total, EXCETO 

parto 

 

Modalidade Compulsória 

SPG 
Carências Produto Ambulatorial  

e Hospitalar com Obstetrícia 

Carências Produto  
Hospitalar com 

Obstetrícia 

3 a 9 
vidas 

Carências normais Carências normais 

10 a 20 
vidas 

Isenção de carências para terapias (inclusive 
fisioterapia), exames (necessita de 
autorização prévia), cirurgia geral e 

internações clínicas 

Isenção de carências 
para cirurgia geral e 
internações clínicas 

21 a 29 
vidas 

Isenção total, inclusive parto 
Isenção total, inclusive 

parto 



VALDETE QUINTELA =71-3241-3757 \ 71-98784-0037 \ 71-99986-9102 Página 9 
 

 

 
  

 

PLANTÃO DE VENDAS 

71- 98784-0037 | 71-99986-9102 | 71-99100-9208  

WhatsApp 

E_MAIL: comercial.planosempresariais@gmail.com 

 

 

 


