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PLANOS DE SAÚDE HAP VIDA CLUBE DE SAUDE  

TABELA SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA  

PLANO COLETIVO POR ADESÃO INDIVIDUAL  

Os planos planos podem ser comercializados em Salvador, Camaçari, Candeias, Lauro 
de Freitas, Madre de Deus, Santo Amaro, Simões Filho, Vera Cruz. 

 Tabela de preços Promocional | Com Odontológico 

ADESÃO SALVADOR HAP VIDA 
ADESÃO 

HAPVIDA 
ADESAÃO 

HAP VIDA 
ADESÃO 

 

SALVADOR-BA NOSSO PLANO E MIX VIII - A MIX XVI -A 

VAL 05-2020 REGIONAL REGIONAL REGIONAL 

FAIXA ETARIA ENFERMARIA ENFERMARIA APARTAMENTO 

00 A 18 ANOS 182,94 204,02 336,01 

19 A 23 ANOS 204,90 250,90 376,33 

24 A 28 ANOS 229,48 281,01 421,50 

29 A 33 ANOS 263,89 323,16 484,72 

34 A 38 ANOS 303,48 371,64 557,42 

39 A 43 ANOS 361,14 442,25 663,33 

44 A 48 ANOS 451,42 552,82 829,18 

49 A 53 ANOS 564,29 691,03 1.036,47 

54 A 58 ANOS 705,36 863,77 1.295,60 

59 ANOS OU + 1.093,32 1.338,85 2.008,16 

REAJUSTE MAIO DE 2020 MAIO 2020 MAIO 2020 

O que significa elegibilidade? 
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade 
está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, 

órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados 
ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, 

consequentemente, ingressar no plano de saúde. 
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 Estas são as entidades para as quais o Clube de Saúde oferece, em condições 
especiais, o plano de saúde coletivo por adesão Hapvida. Os profissionais devidamente 
registrados em sua respectiva entidade podem aderir ao benefício e incluir seus 
dependentes legais, conforme condições contratuais. 

 
A tabela de preços dos planos é válida para as seguintes entidades e 

públicos: 
 ABRABDIR | Advogado e Bacharel em Direito, ABEVD | Profissional 

de Venda Direta, ABRACEM | Profissional Liberal 
 ACRESP | Servidor Público, ADSERVIP | Servidor Público 

 ASSEPUR | Servidor Público, AVAASP | Vendedor Autônomo e 
Ambulante, CRA-BA | Administrador, FECOMBASE | Empregado do 

Comércio, FECOMÉRCIO-BA | Empregador do Comércio 
 FNA | Arquiteto, GASP | Servidor Público, MÚTUA | Engenheiro e 
Profissional do CREA, UBE | Estudante, UBES | Estudante Secundarista 

 UNE | Estudante Universitário 
 
 
 
 

Taxa de angariação 

A taxa de angariação é devida ao angariador no ato da assinatura da 
Proposta, por conta da intermediação da contratação do benefício, cujo valor é diverso 
do valor mensal do benefício contratado. 
A taxa de angariação NÃO se confunde, isenta, exclui ou substitui o pagamento da 
primeira mensalidade. 
Em caso de não aceitação da Proposta, essa taxa será integralmente devolvida pelo 
angariador ao proponente titular. 
 

Valor mensal do benefício 
O primeiro valor mensal do benefício é pago no início da vigência do benefício. Os 
valores mensais do benefício serão pagos através de boleto bancário ou débito 
automático em conta-corrente de acordo com a tabela 

 

No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade 
representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado, diretamente 

ou com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar 
assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de 
caráter profissional, classista ou setorial. O vínculo poderá abranger ainda, 

desde que previsto em contrato, o grupo familiar do consumidor titular 
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VENDAS DIGITAL 
 

É possível contratar um plano de 
saúde coletivo por meio eletrônico? 

Sim. A contratação do plano de saúde coletivo empresarial ou 
por adesão também poderá ser realizada por meio eletrônico, 

mediante acesso do vendedor de planos de saúde 
ao site da Operadora de Planos de Saúde ou da Administradora de 

Benefícios, 
caso estas disponibilizem este serviço. 

 
 

Como é realizada a assinatura do 
consumidor nesses casos? 

As Operadoras de Planos de Saúde ou Administradoras de 
Benefícios que comercializem planos por meio eletrônico deverão 

disponibilizar ao consumidor as seguintes formas de assinatura: 
certificação digital; login e senha; identificação biométrica; 

assinatura eletrônica certificada ou qualquer outra forma de 
assinatura que assegure sua autenticidade e seja legalmente 

permitida. 
 

Documentação Obrigatória DA ELEGIBILIDADE 
MAIS 
Dos beneficiários: 
• Cópia do RG e do CPF. 
• Cópia do comprovante de residência. 
• Cópia da certidão de casamento ou da declaração pública de união estável registrada 
em cartório para cônjuge ou de declaração feita de próprio punho com firma 
reconhecida do beneficiário(a) titular e do(a) companheiro(a) juntamente com 2 
documentos complementares (declaração de IR ou de filhos, endereço 
ou conta bancária em comum). 
• Cópia da certidão de nascimento para filhos menores de 18 anos. 
• Cópia da certidão de invalidez emitida pelo INSS para filhos inválidos de qualquer 
idade. 
• Cópia do termo de tutela ou do termo de guarda definitiva expedido pela autoridade 
competente para menores sob guarda ou tutela do beneficiário titular. 
• Comprovação de vínculo marital com o titular para enteados. 
 
AS CÓPIAS PODEM SER ENVIADAS POR E-MAIL OU PELO WhatsApp 
71-4102-6330 | 71-99986-9102 | 71-98511-7007 
E-mail: valdetequintela@gmail.com 
E-mail: valcorretoradeseguros@hotmail.com 
 



VALDETE QUINTELA .TEL  71-98784-0037 \71- 99986-9102 

 

 

Carências do Plano HapVida por Adesão Individual em Salvador: 

COBERTURAS CARÊNCIAS 

     Urgências e emergências decorrentes de acidentes pessoais ou 
situações que impliquem em risco de morte ou perda de órgãos, 
tecidos e funções. 

24 horas 

     Consultas médicas eletivas, exames complementares e 
procedimentos ambulatoriais. Exceto Imunológicos, Hormonais e PAC. 
Ex: sangue, urina, hemogramas, raios-X simples, prevenções, 
eletrocardiograma (ECG), etc. 

30 dias 

     Atendimento odontológico. Ex: obturações, extrações, canal de 
todos os dentes, aparelho ortodôntico (exceto manutenções), etc. 

60 dias 

     Para exames de médio porte: Ex: Exames cardiológicos simples 
como teste ergométrico, holter, ecocardiograma, exames 
oftalmológicos simples como curva tensional, tonometria, campimetria, 
mapeamento de retina, exames em otorrinolaringologia, raio-x 
contrastado, sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, 
nutricionista, terapia ocupacional, mamografia, densitometria óssea, 
etc. 

90 dias 

     Internações clínicas, cirúrgicas e exames de alta complexidade, 
(exceto para as doenças e/ ou lesões preexistentes relacionadas a 
patologias de CPT). Ex: tomografias, endoscopias, ressonância 
magnética, colonoscopia, medicina nuclear, angiografia (cerebral 
central e/ou periférica, Cateterismos cardiológicos, radioterapia, 
quimioterapia, etc. 

180 dias 

Cobertura para partos. 300 dias 

Doenças e/ou lesões pré-existentes. 730 dias 

Cobertura Parcial Temporária (CPT)  
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. 

Reajustes 
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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 anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade); 
II) reajuste por mudança de faixa etária; 
III) reajuste em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS. 
Independentemente das situações previstas, a aplicação de reajustes poderá ocorrer apenas 1 
(uma) vez por ano, exceto o reajuste por mudança de faixa etária. 

VENDAS = VALDETE QUINTELA 

71-98784-0037 \ 71-99100-9208  

WhatsApp 

EMAIL. valconsultora@hotmail.com 

SITE: www.planosdesaudeba.com.br 
 

 

 

 

 

  


