
PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO 

Reajuste: 

Índice para cálculo do Reajuste da Taxa Mensal de Manutenção: IG-M da FGV= 6% 

Retroatividade para cálculo de Reajuste da Taxa Mensal de Manutenção: 02(dois) meses 

FAIXAS ETÁRIAS 

Faixas Etárias            Taxas Mensais de Manutenção  

a)  0 a 18 anos  de idade    R$  126,65     

b) 19 a 43 anos de idade  R$  142,41 

c) 44 a 48 anos de idade  R$  208,37 

d) 49 a 58 anos de idade  R$  252,57 

e) 59 anos e acima   R$  364,97 

Rescisão/Suspensão: 

Multa pecuniária pela rescisão do contrato antes do término da vigência mínima: 3 (três) 
contribuições integrais 

	

CLÁUSULA PRIMEIRA-ATRIBUTOS DO CONTRATO 
 

O presente Contrato tem por objeto a cobertura de custos assistenciais na forma de plano de assistência à saúde 
prevista no inciso I, do artigo 1º da Lei 9.656/1998, visando à assistência Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia 
com a cobertura de todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, compatíveis com o Rol de Procedimentos e Eventos, 
em saúde editado pela ANS, vigente à época do evento, para a segmentação Ambulatorial e Hospitalar com 
Obstetrícia. 
O presente instrumento trata-se de contrato de adesão, bilateral, que gera direitos e obrigações para ambas as 
partes, na forma do Código Civil Brasileiro, estando também sujeito às disposições do Código de Defesa do 
Consumidor. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA-CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 
 
2.1 Poderão se inscrever no Plano, nas seguintes categorias: 
2.1.1 Beneficiário Titular: pessoa natural que mantiver com a CONTRATANTE vínculo de caráter profissional, 
classista ou setorial, conforme determinado no art. 9º da RN nº 195/09 e alterações. 
2.1.2 Beneficiário Dependente: Pessoa natural com grau de parentesco ou afinidade e dependência econômica 
em relação ao Beneficiário Titular: 
a) Cônjuge ou companheiro, havendo união estável, nos termos estabelecidos no Código Cívil Brasileiro; 
b) Filhos e enteados solteiros, menores de 21 anos ou até 24, se estudantes de curso reconhecido pelo MEC; 
c) Filhos e enteados inválidos; 
2.2 A adesão dos Beneficiários Dependentes fica condicionada à participação do Titular. 


