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Aviso Importante: informativo de caráter referencial. Valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas
seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Os preços e condições estão sujeitos a confirmação no ato do fechamento do contrato.  

Informações ImportantesInformações Importantes ATENÇÃO:ATENÇÃO: Para sócios da empresa que esteja no contrato social a partir de 69 anos e proprietários de firma Para sócios da empresa que esteja no contrato social a partir de 69 anos e proprietários de firma
individual e funcionários a partir de 59 anos, consulte nossa área técnica, pois haverá agravo de valor para toda aindividual e funcionários a partir de 59 anos, consulte nossa área técnica, pois haverá agravo de valor para toda a
massa.massa.
O beneficiário/corretor devem se atentar as especialidades e coberturas no plano contratado oferecidas por cadaO beneficiário/corretor devem se atentar as especialidades e coberturas no plano contratado oferecidas por cada
credenciado, o resumo apresentado é de caráter referencial.credenciado, o resumo apresentado é de caráter referencial.

Tipo de ContrataçãoTipo de Contratação Livre adesão:Livre adesão: sem a obrigatoriedade de 100% da população da empresa aderir ao plano, sejam sócios, sem a obrigatoriedade de 100% da população da empresa aderir ao plano, sejam sócios,
administradores e diretores ou funcionários.administradores e diretores ou funcionários.
CompulsórioCompulsório - Contratação que tenha como enquadramento de elegibilidade alguma das características abaixo: - Contratação que tenha como enquadramento de elegibilidade alguma das características abaixo:  
Por composição societária ou vínculo empregatícioPor composição societária ou vínculo empregatício: inclusão, no ato da venda, da totalidade da composição: inclusão, no ato da venda, da totalidade da composição
societária ou dos funcionários titulares com vínculo empregatício, inscritos no CAGED e/ou e-Social. Isso quersocietária ou dos funcionários titulares com vínculo empregatício, inscritos no CAGED e/ou e-Social. Isso quer
dizer que, 100% do corpo societário ou 100% dos funcionários registrados precisam aderir ao contrato para adizer que, 100% do corpo societário ou 100% dos funcionários registrados precisam aderir ao contrato para a
garantia do preço compulsório.garantia do preço compulsório.  
Por plano anterior:Por plano anterior: inclusão de 100% do grupo coberto em outra operadora ou na operadora Amil por pelo inclusão de 100% do grupo coberto em outra operadora ou na operadora Amil por pelo
menos 12 meses. Válido somente se o prazo entre a rescisão contratual com a operadora anterior/Amil e a datamenos 12 meses. Válido somente se o prazo entre a rescisão contratual com a operadora anterior/Amil e a data
do protocolo da nova proposta com a Amil não exceda 30 dias corridos. Sendo que a data do protocolo é a datado protocolo da nova proposta com a Amil não exceda 30 dias corridos. Sendo que a data do protocolo é a data
que o produtor de vendas iniciou a digitação no Proposta Online, mesmo que ainda não tenha sido enviada paraque o produtor de vendas iniciou a digitação no Proposta Online, mesmo que ainda não tenha sido enviada para
análise da operadora.análise da operadora.  
Essa modalidade de compulsório tem o mesmo critério da aceitação “por encampação”, ou seja, somente seráEssa modalidade de compulsório tem o mesmo critério da aceitação “por encampação”, ou seja, somente será
considerado se 100% das vidas, da operadora anterior, estiverem sendo incluídas e somente elas. Uma vida aconsiderado se 100% das vidas, da operadora anterior, estiverem sendo incluídas e somente elas. Uma vida a
mais ou a menos fará com que a precificação se torne por ‘livre adesão’. mais ou a menos fará com que a precificação se torne por ‘livre adesão’.   
Não se aplica a clientes MEI.Não se aplica a clientes MEI. Já as demais categorias de empresário individual (ME/EPP) e outros tipos de Já as demais categorias de empresário individual (ME/EPP) e outros tipos de
empresa são permitidos.empresa são permitidos.

Regras GeraisRegras Gerais Acima de 59 anos, aceitação para o sócio da empresa que esteja no contrato social + seu cônjuge, com idadeAcima de 59 anos, aceitação para o sócio da empresa que esteja no contrato social + seu cônjuge, com idade
limitada há 68 anos 11 meses e 29 dias. limitada há 68 anos 11 meses e 29 dias.   
Aceitação para proprietários de firma individual e funcionários acima de 59 anos, conforme tabela “Para VidasAceitação para proprietários de firma individual e funcionários acima de 59 anos, conforme tabela “Para Vidas
acima de 59 anos” no manual do corretor.acima de 59 anos” no manual do corretor.
O Grupo Amil não envia boletos via correio, a empresa deve se cadastrar e imprimir o boleto no siteO Grupo Amil não envia boletos via correio, a empresa deve se cadastrar e imprimir o boleto no site
mensalmente.mensalmente.

Tabela Para Vidas Acima de 59 AnosTabela Para Vidas Acima de 59 Anos Quantidade máxima de beneficiários entre 59 e 68 anosQuantidade máxima de beneficiários entre 59 e 68 anos
Quantidade de beneficiáriosQuantidade de beneficiários Amil e Amil OneAmil e Amil One

De 02 a 09 vidasDe 02 a 09 vidas 01 beneficiário01 beneficiário

De 10 a 19 vidasDe 10 a 19 vidas 02 beneficiários02 beneficiários

De 20 a 29 vidasDe 20 a 29 vidas 03 beneficiários03 beneficiários

De 30 a 65 vidasDe 30 a 65 vidas 04 beneficiários04 beneficiários

De 66 a 85 vidasDe 66 a 85 vidas 05 beneficiários05 beneficiários

De 86 a 99 vidasDe 86 a 99 vidas 06 beneficiários06 beneficiários

Aviso Importante: informativo de caráter referencial. Valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadasAviso Importante: informativo de caráter referencial. Valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas
pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Os preços e condições estão sujeitos a confirmação no atopelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Os preços e condições estão sujeitos a confirmação no ato
do fechamento do contrato.do fechamento do contrato.

REDE CREDENCIADAREDE CREDENCIADA

 
Centro - SP Amil CO330 [E] Amil CO330 [A]
Hospitais
H Paulistano H, PS H, PS
H Samaritano H H
H Samaritano Paulista H, PS H, PS
Zona Leste - SP Amil CO330 [E] Amil CO330 [A]
Hospitais
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H e Mat Vitória - Anália Franco H, M, PS H, M, PS
Zona Oeste - SP Amil CO330 [E] Amil CO330 [A]
Hospitais
H e PA Next Butantã H, PS H, PS
H Metropolitano - Unid Lapa H, M, PS H, M, PS
Zona Sul - SP Amil CO330 [E] Amil CO330 [A]
Rede própria
Amil Espaço Saúde - Unid Sto Amaro AMB AMB
Hospitais
H Alvorada Moema H, PS H, PS
H da Luz Unid Vila Mariana H, M, PS H, M, PS
H Next Sto Amaro H, M, PS H, M, PS
H e Mat Sta Joana - M
H e Mat Sta Maria M -
ABCD - SP Amil CO330 [E] Amil CO330 [A]
Rede própria
Amil Espaço Saúde - Unid SBC - São Bernardo do Campo AMB AMB
Amil Espaço Saúde Santo André - Unid Sto Andre - Santo André AMB AMB
Hospitais
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul H, M, PS H, M, PS
H e Mat Sta Helena - São Bernardo do Campo H, M H, M
H Next São Bernardo - São Bernardo do Campo H, PS H, PS
H Sta Helena - Santo André H, PS H, PS
Grande SP - Leste - SP Amil CO330 [E] Amil CO330 [A]
Hospitais
H Ipiranga Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes H, PS H, PS
Grande SP - Norte - SP Amil CO330 [E] Amil CO330 [A]
Rede própria
Amil Espaço Saúde - Unid Guarulhos - Guarulhos AMB AMB
H Carlos Chagas - Next - Guarulhos H, PS H, PS
Hospitais
H Carlos Chagas - Guarulhos H, M, PS H, M, PS
H de Clín Unid Avançada Caieiras - Caieiras H, M, PS H, M, PS
Grande SP - Oeste - SP Amil CO330 [E] Amil CO330 [A]
Rede própria
Amil Espaço Saúde - Unid Alphaville - Barueri AMB AMB
Amil Espaço Saúde - Unid Osasco - Osasco AMB AMB
Laboratórios Amil CO330 [E] Amil CO330 [A]
Inst Radioterapia ABC LAB LAB
Lab Biolab - ABC LAB LAB
Lab Cedimen LAB LAB
Lab Cytolab LAB LAB
Lab Femme LAB LAB
Lab Imedi LAB LAB
Lab Lavoisier - SP LAB LAB
Lab Pathos LAB LAB

Legenda de Atendimentos
H: Internação Hospitalar | M: Maternidade | PS: Pronto Socorro | AMB: Ambulatório | LAB: Laboratório | 
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos


