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Abrangência Nacional Nacional Nacional Nacional 
 AMIL S380 AMIL S380 AMIL S450 AMIL S450 

EMPRESARIAL 02 A 29 VIDAS 02 A 29 VIDAS 02 A 29 VIDAS 02 A 29 VIDAS 
FAIXA ETARIA Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento 
00 a 18 anos 370,12 399,31 408,14 440,32 
19 a 23 anos 462,65 499,14 510,18 550,40 
24 a 28 anos 578,32 623,93 637,72 688,01 
29 a 33 anos 636,15 686,32 701,49 756,81 
34 a 38 anos 667,95 720,64 736,57 794,65 
39 a 43 anos 734,75 792,70 810,22 874,12 
44 a 48 anos 918,44 990,87 1.012,78 1.092,64 
49 a 53 anos 1.010,28 1.089,96 1.114,06 1.201,90 
54 a 58 anos 1.262,86 1.362,45 1.392,57 1.502,38 

59 ou + 2.210,00 2.384,29 2.437,00 2.629,16 
Reajuste ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL 

 
 

  

 

 

 

Abrangência Nacional Nacional Nacional Nacional 
 AMIL S750 AMIL S750 AMIL ONE S2500 AMIL ONE BLACK  

02 A 29 VIDAS 02 A 29 VIDAS 02 A 29 VIDAS 02 A 29 VIDAS 
Faixa Etária QP R2 QP R1 QP R1 QP R1 

FAIXA ETÁRIA Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento 
00 a 18 anos 595,29 601,21 951,54 1.032,01 
19 a 23 anos 744,12 751,51 1.189,42 1.290,02 
24 a 28 anos 930,15 939,39 1.486,77 1.612,53 
29 a 33 anos 1.023,17 1.033,33 1.635,45 1.773,78 
34 a 38 anos 1.074,33 1.085,00 1.717,22 1.862,47 
39 a 43 anos 1.181,76 1.193,50 1.888,95 2.048,72 
44 a 48 anos 1.477,21 1.491,88 2.361,18 2.560,90 
49 a 53 anos 1.624,93 1.641,07 2.597,30 2.816,99 
54 a 58 anos 2.031,17 2.051,34 3.246,62 3.521,24 

59 ou + 3.554,55 3.589,85 5.681,59 6.162,16 
Reajuste ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL 

 



 

Conheça a importância de contratar 
um bom plano de saúde para a sua 
companhia 
Depois do salário, o plano de saúde é o benefício que mais atrai os colaboradores. A garantia 
de um atendimento médico de qualidade para a família é um ponto muito importante para os 
trabalhadores. A consequência desse benefício é o aumento da produtividade e a melhora do 
desempenho dos funcionários nas tarefas empresariais. 
Sendo assim, contratar um bom plano de saúde para empresas ajuda a atrair bons 
funcionários, retê-los e manter todos sempre motivados, pois a equipe valoriza as vantagens e 
os benefícios que a companhia proporciona. 
Outro fator bastante relevante ligado ao plano de saúde para empresas é a redução do 
índice de ausência devido a problemas de saúde ou acidentes de trabalho. Sempre que 
precisar, o funcionário terá a sua disposição um atendimento médico de qualidade e, o 
empregador, a garantia de que seu time estará completo em menor tempo 
 
O que é plano coletivo empresarial? 
Os planos coletivos empresariais são aqueles contratados por pessoas jurídicas, 
constituídos ou formatados para uma população delimitada e vinculada à pessoa 
jurídica por relação empregatícia 
 
Pode haver diferença entre os preços dos planos? 
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no 
produto (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, odontológica) e com o 
tipo de rede oferecida. Além disso, a ANS estabeleceu faixas etárias para variação dos 
preços. 
 
O que você precisa saber na hora de contratar um plano de saúde? Será que é o 
preço? Ou a cobertura de clínicas e hospitais? O plano deve ter coparticipação? 
Sim, todas essas respostas são importantes, mas existe um ponto que dever ser o 
primeiro dessa lista: a escolha da operadora. 
 
  
Atualmente, a Amil é uma das maiores operadoras de plano de saúde do país, 
com milhões de beneficiários em todas as regiões brasileiras. Contratar um plano 
em uma empresa deste tamanho indica que você terá uma rede credenciada 
grande, com mais opções de médicos e hospitais conforme o plano que você 
escolher. 
  
  

Quem pode contratar os planos de saúde da Amil 
A contratação pode ser feita por pessoa jurídica ( Plano de Saúde ou 
Odontológico). Nesse caso, os planos variam de acordo com o número de 
participantes (de 2 a 29 pessoas ou de 30 a 99 pessoas, 100 colaboradores ou 
mais).  

  



 

 
 
Os tipos de plano de saúde da Amil 
A Amil tem Plano Referência, que é a cobertura básica ambulatorial, hospitalar e 
obstétrica, com acomodação em enfermaria, além de planos em linhas: Amil 
S380, Amil S450, Amil S750, Amil ONE S2500, Amil ONE BLACk S6500. Amil é a 
opção tradicional e com maior cobertura, que pode ser planos com ou sem 
coparticipação; 
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Plano AMIL , segmentação assistencial Ambulatorial +Hospitalar com  Obstetrícia, 
rede credenciada do orientador médico REDE  NACIONAL com abrangência 
geográfica nacional definida na proposta contratual, acomodação quarto coletivo ou 
quarto privativo, com ou sem coparticipação, com ou sem previsão de reembolso para 
consultas, atendimento em pronto-socorro, exames, procedimentos ambulatoriais, 
honorários médicos de internação e custos hospitalares de internação. 
  
COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 
   A cobertura se dará nos limites do plano escolhido, observando-se, entre outros, a 
segmentação, a área de abrangência estabelecida no contrato e as disposições previstas 
no Rol de Procedimentos e suas Diretrizes, editado pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS)  
  

POR QUE SÃO NECESSÁRIOS REAJUSTES ANUAIS? 
Um dos maiores desafios para o setor de saúde é a inflação médica, 

que em todo o mundo é muito superior à inflação que mede os 
demais preços da economia. Insumos, medicamentos, materiais, 

equipamentos, diárias em clínicas e hospitais sofrem reajustes 
que impactam a precificação das mensalidades. Outros fatores, 

como o aumento da utilização do plano e a incorporação de 
novas tecnologias, por vezes mais caras que as existentes, também 

influenciam no custo dos planos. 
 
 

POR QUE OS PLANOS DE SAÚDE EMPRESARIAIS, EM ALGUNS 
CASOS, TÊM VALORES MAIS ACESSÍVEIS? 

 Porque o plano coletivo é contratado por um 
número maior de pessoas e no mesmo momento. Desta forma, 



 

o contratante tem uma margem mais ampla para negociação dos 
valores, o que barateia o plano de saúde para o beneficiário final. 
A grande diversidade do perfil de participantes em uma mesma 

carteira de clientes também dilui as despesas, permitindo 
a viabilidade financeira do plano. 

Os planos de saúde são voltados somente para a classe A? 
Não. Há planos para todas as classes, mas o maior percentual de cobertura 

se encontra entre as classes de renda mais alta. O plano de saúde 
tornou-se objeto de desejo como mostrou pesquisa realizada este ano. 

 Entre os 12 objetos de consumo pesquisados em oito 
regiões metropolitanas do País, o plano de saúde é o maior sonho do 

brasileiro, depois da casa própria. Com a ascensão de milhões de brasileiros 
da classe E para as classes C e D, as operadoras passaram também 

a investir em planos voltados para as pequenas e médias empresas. 
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