
Faixa Etária
Safira 

Enfermaria - 465.629/11-6

0 a 18 anos R$ 115,87

19 a 23 anos R$ 156,16

24 a 28 anos R$ 170,59

29 a 33 anos R$ 187,99

34 a 38 anos R$ 218,06

39 a 43 anos R$ 239,34

44 a 48 anos R$ 281,44

49 a 53 anos R$ 318,06

54 a 58 anos R$ 373,03

59 anos ou + R$ 659,26

Tabela de preços

Taxa de inscrição equivalente ao valor da mensalidade, paga no ato da adesão.

TABELA DE PREÇOS 
BOA SAÚDE 
Plano de saúde coletivo por adesão / Contrato coletivo por adesão - lei 9656/98

Item Cobertura
Carência 

contratual

A Urgência e emergência. 24 horas

B Patologia clínica, exames laboratoriais (exceto imunologia e hormônios), radiologia simples, consulta em todas especialidades médicas exceto psiquiatria. 30 dias

C Patologia clínica (hormônios e imunologia), mapeamento de retina, anatomopatologia, eletrocardiograma, tonometria ocular, exame de fundo de olho. 60 dias

D Ultrassonografias (exceto em angiologia, transretal e vaginal), eletroencefalograma convencional e testes alérgicos, consulta com nutricionista. 90 dias

E
Biópsia de pele e de tumores superficiais (subcutâneos), eletroneuromiografia, provas de função pulmonar, mamografia, densitometria 
óssea, endoscopias, procedimentos especiais de radiodiagnóstico, liquorologia, diagnose em oftalmologia e otorrinolaringologia.

120 dias

F

Cirurgias de pequeno porte, fisioterapia, acupuntura, quimioterapia, radioterapia, remodiálise e diálise em caso renal, CAPD, litotrípsia, 
hemoterapia, medicina nuclear, ultrassonografias transretal/vaginal, tomografia, ultrassonografia com doppler com fluxo a cores, holter, 
MAPA, teste ergométrico, ressonância magnética, ecocardiografias, e outros não especificados, consultas com psiquiatria, psicologia fonoau-
diologia e terapia ocupacional.

180 dias

Carências

Dia 01 a 20 Dia 1º - 1º mês subsequente Vencimento dia 01

Vigência

Cônjuge: • Cópia do RG e CPF; • Cópia da Certidão de Casamento; • Cópia do Cartão Nacional de Saúde.

Companheiro(a): • Declaração de união estável de próprio punho, contendo o número do RG e o número do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número 
do RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a); • Cópia do RG e CPF do(a) companheiro(a); • Cópia do Cartão Nacional de Saúde.

Filhos(as) solteiros(as) até 18 anos incompletos  : • Cópia do RG ou cópia da certidão de nascimento; • Cópia do CPF; • Cópia do cartão nacional de saúde.

Filhos(as) universitários(as) até 24 anos incompletos: • Cópia do RG ou cópia da certidão de nascimento; • Cópia do CPF; • Cópia do cartão nacional de saúde.

UDFE: • Para estudantes menores de 18 anos, necessário RG e CPF dos pais.

Plano Coletivo por Adesão. Regras distintas dos Planos individuais. Obrigatória a comprovação de vínculo com a Entidade de Classe. A Administradora de Benefícios/Con-
tratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na Proposta.

Município de Salvador.                                                                                                                                                                                                                                                             

Abrangência

Dependentes

Reajuste: Setembro de 2019, sujeita à alteração a qualquer momento e sem prévio aviso.

A VIDA COM SAÚDE É MUITO MELHOR

Mensalidade paga através de boleto bancário, até o dia do vencimento, para cobertura no mês. Taxa de Inscrição equivalente ao valor da mensalidade, paga no ato da adesão.                                                                                         

Formas de pagamentos



Resumo de rede

Rede credenciada sujeita à alteração. Informações resumidas prevalecendo as condições contratuais.

Quem pode aderir Documentos do títular Valor da filiação1

(ABRACEM - PROFISSIONAIS LIBERAIS) - 
Administradores, Arquitetos, Assistente Social, Atuário, 
Contabilista, Economista, Educação Física, Engenheiro, 
Farmacêutico, Fisio-terapeuta, Fonoaudiólogo, 
Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo.

- Ficha de filiação e cópia do diploma ou identidade do órgão regulador da profissão; 
- Cópia da carteira de associado ABRACEM.

R$ 5,50 mês

(GRÊMIO - SERVIDORES PÚBLICOS) -  Funcionários 
públicos municipais, estaduais e federais.

- Cópia da carteirinha da associação ou ficha de filiação; 
- Cópia do Holerite (obrigatório).

R$ 2,00 mês

(SINDILOJAS - LOJISTAS DO COMÉRCIO
DO ESTADO DA BAHIA) - Beneficiários com o foco no 
setor de comércio (empregador e empregado).

- Ficha de Filiação SINDILOJAS + Comprovante de Associação, sendo:
Empregador:
- Contrato Social ou ultima alteração, onde contenha a comprovação do vinculo societário;
Empregado:
- Cópia da carteira de trabalho ou da relação do FGTS, juntamente com a ficha de filiação em duas vias (uma para a Divicom e 
uma para o Sindicato) e Carta da empresa atestando que o cliente é funcionário do estabelecimento e tem vinculo empregatício.

Sem taxa

(UDFE - ESTUDANTES) - Estudantes do ensino 
infantil, fundamental, médio, graduação e pós-
graduação.

- Cópia da carteirinha da UDFE ou ficha de filiação; 
- Documentos comprobatórios de que o beneficiário é estudante; 
- Cópia do comprovante de mensalidade escolar quitado (recente); 
- Declaração do estabelecimento de ensino em papel timbrado, contendo nome completo do estudante, curso, período e nome
   do estabelecimento de ensino, CNPJ e (carimbo), endereço completo, nome e assinatura do funcionário (legível).

R$ 6,00 mês

Regras de aceitação das entidades

Clínica Ocular NOOBA

CAM - Clínica de Assistência a Mulher Alergoderma

Clínica Fé Fundação de Neurologia

Holos Rodolfo Dantas

Sames ECCO

Clínicas

Hospital

Imagem Memorial Laboratório Spalazanni Labchecap - Laboratório de Análises Clínicas

Laboratórios

Apoio Ao corretor: Tel: 4003-6222           |           divicom.com.br/corretor          |          apoioaocorretor@divicom.com.br                                       23_11_2018 

Hospital Santa Clara Sobaby

Operadora: Boa Saúde

ANS nº 41.813-7
Distribuidora: Divicom

ANS nº 41.528-6

1 - Essas Condições são para os Profissionais que contratarem o Plano de Saúde Coletivo por Adesão com a Divicom. Valores Sujeitos a alterações por parte da Entidade. O profissional deverá consultar sua entidade de classe.


