Linha de

Planos

Premium
Destinado a empresas que buscam
serviços de excelência e cuidados
que vão além da saúde do segurado.

Com atendimento em todo o Brasil e uma rede referenciada exclusiva, o plano Premium contempla hospitais
e laboratórios que são referência em saúde no país, oferecendo reembolso de despesas médico-hospitalares
em todo o território nacional e no exterior, conforme os limites contratuais, além de possuir serviços
diferenciados, tais como:
• Check-up anual para Titulares e Dependentes a partir de 29 anos de idade*;
• Fisioterapia e consulta domiciliares, por reembolso, de acordo com os limites contratuais;
• Cirurgia refrativa independente do grau de refração;
• Escleroterapia sem limite de sessões ;
• Despesas do acompanhante de paciente de qualquer idade internado;
• Serviços do Bradesco Saúde Concierge**.
* Cobertura prevista para utilização em prestadores selecionados nas seguintes regiões: Rio de Janeiro (RJ), Volta Redonda (RJ), São Paulo (SP), Campinas
(SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e Recife (PE), enquanto vigorarem os Contratos e os acordos com as Empresas
que os operam.
** Os serviços de Assistência em Viagem com Cobertura para o Tratado de Schengen, Orientação Médica por Telefone, Central de Marcação de Exames
Especiais, Welcome Home, Importação de Medicamentos, Segunda Opinião Médica Internacional, Prontuário Eletrônico, Central de Suporte à Obtenção
de Vagas, Lista de Referências Médicas e Saúde em Equilíbrio estão disponíveis em todo o território nacional. Já a Coleta Expressa de Documentos para
Solicitação de Reembolso, Atendimento Móvel para Realização ou Coleta de Exames, Welcome Baby e Vacinas do Viajante estão disponíveis exclusivamente
nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Os serviços do Bradesco Saúde Concierge são válidos enquanto vigorarem os
Contratos ou acordos com as Empresas que os operam.

Nacional Plus
Conforto, segurança e qualidade
de atendimento em todas as regiões
do país.

Com atendimento em todo o Brasil e uma rede referenciada exclusiva, o plano Nacional Plus
contempla hospitais e laboratórios que são referência em saúde no país e oferece reembolso
de despesas médico-hospitalares em todo o território nacional e no exterior, conforme os
limites contratuais. Além disso, conta com o benefício do Bradesco Saúde Concierge, no
caso de segurado residente e domiciliado nas seguintes regiões: Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte e Salvador.
*Os serviços de Assistência em Viagem com Cobertura para o Tratado de Schengen, Orientação Médica por Telefone, Central de Marcação de Exames Especiais,
Welcome Home, Importação de Medicamentos, Segunda Opinião Médica Internacional, Prontuário Eletrônico, Central de Suporte à Obtenção de Vagas, Lista
de Referências Médicas e Saúde em Equilíbrio estão disponíveis em todo o território nacional. Já a Coleta Expressa de Documentos para Solicitação de
Reembolso, Atendimento Móvel para Realização ou Coleta de Exames, Welcome Baby e Vacinas do Viajante estão disponíveis exclusivamente nas cidades de
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Os serviços do Bradesco Saúde Concierge são válidos enquanto vigorarem os Contratos ou acordos com
as Empresas que os operam.

Nacional
Vantagens e benefícios da
Bradesco Saúde em atendimentos
realizados em todo o Brasil.

Comodidade de atendimento em todas as regiões do Brasil e vantagens de uma ampla rede
referenciada. Oferece liberdade na escolha do padrão de reembolso para atendimentos
realizados no Brasil e exterior, respeitando os limites contratuais.

Nacional Flex
A comodidade de uma rede integrada
de serviços em todo o país, a preços
acessíveis.

Possibilita atendimento por meio de uma rede integrada de médicos, clínicas, laboratórios,
hospitais e prontos-socorros adequados às necessidades dos segurados. Oferece reembolso
e procedimentos cobertos, realizados em todo o território nacional, respeitando os limites
contratuais.

Preferencial Plus
Para empresas que buscam um plano
com cobertura regional.

Possibilita atendimento nos principais municípios de São Paulo e Rio de Janeiro por meio
de uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e prontos-socorros. Dentre
seus benefícios está o reembolso de despesas para procedimentos cobertos, realizados em
todo o Brasil e também no Exterior, respeitando os limites contratuais.
Consulte, em “Apoio à Venda/Contratos/Condições Gerais/Anexos”, as regiões que estão
em comercialização.

Perfil
Um plano de saúde com excelente custobenefício e soluções personalizadas para a
sua empresa.
O plano Perfil foi criado para empresas que buscam uma boa relação custo benefício e atendimento
regionalizado através de uma rede integrada de serviços adequada às necessidades dos segurados.
Dentre seus diferenciais está a cobertura de urgência e emergência nas principais capitais do país,
através de uma rede referenciada exclusiva.
Além disso, oferece a liberdade na escolha de atendimento fora da rede referenciada, com
possibilidade de reembolso das despesas realizadas nos municípios da região contratada,
respeitando-se os limites contratuais.
Consulte, em “Apoio à Venda/Contratos/Condições Gerais/Anexos”, as regiões que estão em
comercialização.

EMPRESARIAL 200
CARACTERÍSTICAS
O Empresarial 200 é um produto destinado a empresas
com grupo segurável de 200 a 499 vidas.
PÚBLICO-ALVO
Sócios, Diretores e Funcionários das empresas contratantes
e seus dependentes.
PLANOS DISPONÍVEIS
Premium, Nacional Plus, Nacional, Nacional Flex, Preferencial
Plus e Perfil.
COBERTURAS
Completa (Top) - Cobertura ambulatorial e hospitalar com
obstetrícia. Disponível para todas as linhas de planos.
Hospitalar com Obstetrícia - Foco em grandes riscos
(internação). Exclusivo para os planos Nacional e Nacional Plus.

EMPRESARIAL 200
FORMAS DE CONTRATAÇÃO:
Custo médio ou por Faixa Etária.*
MODALIDADE DE INCLUSÃO
Compulsória - A compulsoriedade do grupo se dá através da
inclusão total dos funcionários constantes na empresa, sócios
e/ou FGTS - ou elegibilidade de Grupo Homogêneo.
Opcional - Apenas uma parte da empresa adere ao segurosaúde. Não é obrigatória a adesão de todos os funcionários.
ACOMODAÇÕES
Quarto Individual - Todos os planos.
Enfermaria - Para os planos Nacional, Nacional Flex,
Preferencial Plus e Perfil.

*Quando contratado na modalidade Compulsória.

EMPRESARIAL 200
COPARTICIPAÇÃO
Mecanismo de regulação em que o Segurado participa
financeiramente no valor dos procedimentos cobertos
relativos a pequeno risco, quando da utilização do
seguro-saúde. A inclusão da coparticipação é opcional.
LIVRE ESCOLHA/REEMBOLSO
O Segurado pode recorrer a utilização de serviços médicohospitalares com prestadores que não façam parte da Rede
Referenciada e solicitar o reembolso, o qual será feito de acordo
com o limite do plano contratado e desde que o procedimento
possua cobertura.
Observação: Para o Plano Perfil não haverá reembolso das despesas
efetuadas fora dos municípios que compõem a região contratada.

CARÊNCIA
Haverá isenção de carência para as inclusões realizadas
no prazo contratual. Fora desse prazo, o Segurado cumprirá
carências normais.

EMPRESARIAL 500
CARACTERÍSTICAS
O Empresarial 500 é um produto destinado a empresas com
grupo segurável a partir de 500 vidas.
PÚBLICO-ALVO
Sócios, Diretores e Funcionários das empresas contratantes
e seus dependentes.
PLANOS DISPONÍVEIS
Premium, Nacional Plus, Nacional, Nacional Flex, Preferencial
Plus e Perfil.
COBERTURAS
Completa (Top) - Cobertura ambulatorial e hospitalar com
obstetrícia. Disponível para todas as linhas de planos.
Hospitalar com Obstetrícia - Foco em grandes riscos
(internação). Exclusivo para os planos Nacional e Nacional Plus.

EMPRESARIAL 500
FORMAS DE CONTRATAÇÃO:
Custo médio ou por Faixa Etária.*
MODALIDADE DE INCLUSÃO
Compulsória - A compulsoriedade do grupo se dá através da
inclusão total dos funcionários constantes na empresa, sócios
e/ou FGTS - ou elegibilidade de Grupo Homogêneo.
Opcional - Apenas uma parte da empresa adere ao segurosaúde. Não é obrigatória a adesão de todos os funcionários.
ACOMODAÇÕES
Quarto Individual - Todos os planos.
Enfermaria - Para os planos Nacional, Nacional Flex,
Preferencial Plus e Perfil.

*Quando contratado na modalidade Compulsória.

EMPRESARIAL 500
COPARTICIPAÇÃO
Mecanismo de regulação em que o Segurado participa
financeiramente no valor dos procedimentos cobertos
relativos a pequeno risco, quando da utilização do
seguro-saúde. A inclusão da coparticipação é opcional.
LIVRE ESCOLHA/REEMBOLSO
O Segurado pode recorrer a utilização de serviços médicohospitalares com prestadores que não façam parte da Rede
Referenciada e solicitar o reembolso, o qual será feito de acordo
com o limite do plano contratado e desde que o procedimento
possua cobertura.
Observação: Para o Plano Perfil não haverá reembolso das despesas
efetuadas fora dos municípios que compõem a região contratada.

CARÊNCIA
Haverá isenção de carência para as inclusões realizadas
no prazo contratual. Fora desse prazo, o Segurado cumprirá
carências normais.
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