
 
 

 

PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE  

COLETIVO EMPRESARIAL 

 

 

A escolha de um plano de saúde exige muito mais do que simplesmente comparar preços e verificar 

os serviços oferecidos. Tão importante quanto conhecer as vantagens e as coberturas dos planos, é 

escolher uma entidade associativa comprometida com qualidade e eficiência no atendimento. 

 

Unimed Grande Florianópolis 

 

Os planos de saúde da Unimed Grande Florianópolis são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS 

– Agência Nacional de Saúde Suplementar. A operadora comercializa plano com as segmentações 

referência e ambulatorial + hospitalar com obstetrícia. Essas assistências à saúde definem a 

cobertura assistencial do plano de saúde a ser contratado pelo beneficiário.  

 

 

1. Região de Abrangência do Plano 
 

Aponta para o beneficiário a área em que a operadora de plano de saúde se compromete a garantir 

todas as coberturas de assistência à saúde contratadas. A abrangência geográfica pode ser nacional, 

estadual ou Regional (grupo de municípios). A cobertura do plano regional compreende os 

municípios da área de atuação da Unimed Grande Florianópolis. 

 

 

2. Padrão de Acomodação  

Apartamento Individual ou Enfermaria (coletivo) 
 

A Unimed Grande Florianópolis possui planos com acomodação individual (quarto individual) ou 

acomodação coletiva (quarto coletivo - enfermaria).  

 

 

3. Opção de Planos com Coparticipação 
 

Com as mensalidades mais atraentes, as coparticipações incidem somente sobre os valores de 

consultas, exames, terapias e procedimentos ambulatoriais, tendo como referência a tabela UNIMED. 

Os valores são cobrados posteriormente ao ato, na fatura mensal do plano com a discriminação do 

valor. 

 

4. Coberturas do Plano 
 

Consultas médicas, pronto-socorro (urgência e emergência), exames laboratoriais, exames de 

imagem, quimioterapia, radioterapia, órteses e próteses, transplantes de córnea e rim, procedimentos 

ambulatoriais (suturas, imobilizações), cirurgias oftalmológicas, internações clínicas, cirúrgicas e 

psiquiátricas, procedimentos obstétricos e ginecológicos e transporte terrestre e aero médico. 

 

 



 
 

 

5. Condição de admissão no plano 
 

 Titular: deve possuir vínculo empregatício (carteira de trabalho ou  GFIP) ou estatutário (no 

caso de servidor público). 
 Dependente: pode ser inscrito como dependente:  

a) o cônjuge; 

b) o (a) companheiro (a), sem eventual concorrência com o cônjuge; 

c) o filho solteiro até 33 anos incompletos; 

d) os enteados solteiros até 33 anos incompletos; 

e) os netos solteiros até 33 anos incompletos; 

f) a criança/adolescente sob guarda ou tutela do beneficiário titular, por força de decisão judicial; 

g) a pessoa sob curatela do beneficiário titular, por força de decisão judicial 
 

 

6. Vigência Contratual 
 

O contrato tem prazo de vigência mínima de 12 (doze) meses. Antes do término do prazo mínimo 

de vigência é facultado a qualquer uma das partes rescindir imotivadamente o contrato, mediante 

aviso prévio, por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias, sujeitando-se a parte que requerer a rescisão ao pagamento de multa 

pecuniária equivalente a 10% do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do 

prazo de vigência mínima, considerando a média de mensalidades pagas até a data da 

rescisão. 

 

 

7. Como funciona 
 

Associando-se ao Secovi, você contará com o que há de melhor e mais moderno na medicina, 

garantindo assim, a saúde dos seus colaboradores. Com o Secovi/Unimed, você poderá escolher o 

plano de saúde que mais se adéqua à sua empresa ou condomínio.  

 

 

8. Investimento/ Opções de Plano 
  

 O Valor de cada plano se dá de acordo com a idade de cada beneficiário. Todos os produtos 

oferecidos pela Unimed estão em total conformidade com a lei 9656/98, que regulamenta os planos 

de saúde. Para adesão dos planos será cobrada taxa de inscrição de R$ 10,00 (dez reais) por 

beneficiário; Regra Comercial: O (A) Contratante deverá incluir e manter pelo menos 01 (um) 

titular e 01 (um) dependente, sob pena de rescisão contratual.  Para contratação do SOS UNIMED 

possui custo adicional de R$ 9,90. Consulte a tabela a seguir. 

 

 
 

 

 

 



 

 

TABELA DE PREÇOS UNIMED 

Opções de planos com abrangência Regional, acomodação Enfermaria ou Apartamento e Coparticipação de 30% e 

50%: 

 

 

REGIONAL 50% 
ENFERMARIA 

REGIONAL 30%  
ENFERMARIA 

REGIONAL 50%  
APARTAMENTO 

ANS: 485.785/20-2 ANS: 485.782/20-8 ANS: 485.779/20-8 

00 a 18 R$ 143,54 00 a 18 R$ 163,16 00 a 18 R$ 186,61 

19 a 23 R$ 173,66 19 a 23 R$ 209,84 19 a 23 R$ 225,78 

24 a 28 R$ 208,13 24 a 28 R$ 251,48 24 a 28 R$ 270,58 

29 a 33 R$ 244,02 29 a 33 R$ 294,85 29 a 33 R$ 317,23 

34 a 38 R$ 287,06 34 a 38 R$ 346,85 34 a 38 R$ 373,19 

39 a 43 R$ 325,84 39 a 43 R$ 393,71 39 a 43 R$ 423,61 

44 a 48 R$ 368,88 44 a 48 R$ 445,73 44 a 48 R$ 479,55 

49 a 53 R$ 457,86 49 a 53 R$ 553,24 49 a 53 R$ 595,23 

54 a 58 R$ 584,18 54 a 58 R$ 705,86 54 a 58 R$ 759,46 

59 ou + R$ 832,53 59 ou + R$ 1.005,94 59 ou + R$ 1.082,31 

 

 

 

Opções de planos com abrangência Estadual, acomodação Apartamento e Coparticipação de 20% : 
 

 

ESTADUAL 50% 
APARTAMENTO 

ANS: 485.790/20-9 

00 a 18 R$ 222,36 

19 a 23 R$ 269,03 

24 a 28 R$ 322,41 

29 a 33 R$ 378,00 

34 a 38 R$ 444,67 

39 a 43 R$ 504,75 

44 a 48 R$ 571,44 

49 a 53 R$ 709,25 

54 a 58 R$ 904,95 

59 ou + R$ 1.289,63 
 

    

  
 
 

   



 
 

Opções de planos com abrangência Nacional, acomodação Enfermaria ou Apartamento e  

Coparticipação de 0% e 50%: 

 

 

NACIONAL 50% 
APARTAMENTO 

ANS: 485.783/20-6 

00 a 18 R$ 267,28 

19 a 23 R$ 323,38 

24 a 28 R$ 387,54 

29 a 33 R$ 454,35 

34 a 38 R$ 534,49 

39 a 43 R$ 606,72 

44 a 48 R$ 686,86 

49 a 53 R$ 852,52 

54 a 58 R$ 1.087,74 

59 ou + R$ 1.550,14 
 

NACIONAL 0% 
ENFERMARIA 

ANS: 435.415/01-0 

00 a 18 R$ 311,84 

19 a 23 R$ 377,28 

24 a 28 R$ 452,15 

29 a 33 R$ 530,11 

34 a 38 R$ 623,62 

39 a 43 R$ 707,86 

44 a 48 R$ 801,38 

49 a 53 R$ 994,68 

54 a 58 R$ 1.269,09 

59 ou + R$ 1.808,59 
 

   

 

O aceite desta proposta e a consequente contratação dos serviços podem ser solicitados 

diretamente com o Secovi, através do e-mail: contato@secovifloripa.com.br ou pelo telefone (48) 

3209 5439 ou (48) 98465-4926, com Letícia Tavares.  

Proposta valida até 31 de março de 2021. 

mailto:contato@secovifloripa.com.br

