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Os planos HapVida Individual  podem ser comercializados em Salvador, Camaçari, 

Candeias, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Santo Amaro, Simões Filho, Vera Cruz. 

TABELAS HAPVIDA  HAP VIDA HAPVIDA 

SALVADOR-BA NOSSO PLANO  NOSSO PLANO  

VAL 12-2021 REGIONAL REGIONAL 

FAIXA ETARIA ENFERMARIA APARTAMENTO 

00 A 18 ANOS 225,32 329,28 

19 A 23 ANOS 297,42 434,65 

24 A 28 ANOS 342,03 499,85 

29 A 33 ANOS 383,07 559,83 

34 A 38 ANOS 402,22 587,82 

39 A 43 ANOS 454,51 664,24 

44 A 48 ANOS 554,50 810,37 

49 A 53 ANOS 765,21 1.118,31 

54 A 58 ANOS 1.033,03 1.509,72 

59 ANOS OU + 1.342,94 1.926,64 

FRANQUIA NO INTERNAMENTO 2.099,00 2.099,00 

 
TABELAS HAP VIDA HAP VIDA HAPVIDA 

SALVADOR-BA NOSSO PLANO  COPARTICIPATIVO NOSSO PLANO COPARTICIPATIVO 

VAL 12-2021 REGIONAL 8486 REGIONAL 8485 

FAIXA ETARIA ENFERMARIA APARTAMENTO 

00 A 18 ANOS 182,97 265,75 

19 A 23 ANOS 241,52 350,79 

24 A 28 ANOS 277,75 403,41 

29 A 33 ANOS 311,08 451,82 

34 A 38 ANOS 326,63 474,41 

39 A 43 ANOS 369,09 536,08 

44 A 48 ANOS 450,29 654,02 

49 A 53 ANOS 621,40 902,55 

54 A 58 ANOS 838,89 1.218,44 

59 ANOS OU + 1.090,56 1.583,97 

FRANQUIA NO INTERNAMENTO 2.099,00 2.099,00 
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FRANQUIA R$ 2.099,00 NO INTERNAMENTO 

 
FRANQUIA POR INTERNAMENTO 
INDEPENDENTE DO TEMPO DE DURAÇÃO DO 
INTERNAMENTO 

  
CIÊNCIA DOS FATORES MODERADORES 
Após a devida leitura do presente regulamento, bem como, ainda, devidamente esclarecido de 
quaisquer dúvidas oriundas de seus termos, o cliente declara sua ciência e concordância nos 
campos abaixo indicados: 
( ) Ciente da incidência da Franquia nas Internações e de seu valor de R$ 1.950,00 (mil 
novecentos e ciquenta reais) em todos os planos de segmentação assistencial 
"AMBULATORIAL + HOSPITALAR + OBSTETRÍCIA" contidos nesta tabela. 
  
Os titulares ou responsáveis dos planos de saúde, que mantiverem sua condição de 
adimplência ao longo da vigência do contrato em referência, terão direito a um bônus pela sua 
fidelidade, que se estenderá para o seu plano e de eventuais dependentes inscritos. 
  
2. A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, concederá um bônus pela fidelidade do 
usuário, titular e/ou dependente, de forma proporcional ao seu tempo de plano, garantindo 
uma redução no valor da franquia a ser paga, de acordo com a tabela abaixo: 
  
3. O beneficiário, abaixo assinado, declara que foi devidamente esclarecido sobre as condições 
do presente instrumento, manifestando assim sua ciência e concordância. 
  

A partir de 7 (sete) meses 20% de redução no valor total da franquia 
A partir de 13 (treze) meses 50% de redução no valor total da franquia 
A partir de 25 (vinte e cinco) meses 90% de redução no v 
alor total da franquia 
 
 
 
Assistência Médica ¹: Plano de assistência médica com desconto no valor da 
mensalidade, em caso de contratação concomitante do plano de assistência 
odontológica. 
Assistência Médica ²: Plano de assistência médica sem desconto no valor da 
mensalidade, em caso de não contratação concomitante do plano de 
assistência odontológica. 
- A contratação do plano de assistência odontológica será realizada por 
instrumento próprio, em termo de adesão distinto do plano de assistência 
médica. 
 
 
 
 
 
 



VALDETE QUINTELA .TEL  71-98784-0037 \71- 99986-9102 

 

 
 
 
PLANO FAMILIAR 
- Os planos de assistência médica para grupos familiares, a partir de 02 (duas) 
vidas, poderão sofrer desconto de até 5% (cinco por cento) no valor de sua 
mensalidade no ato da contratação. 
 
- Os planos de assistência médica para grupos familiares, a partir de 04 
(quatro) vidas, poderão sofrer desconto de até 10% (dez por cento) no valor de 
sua mensalidade no ato da contratação. 
 
- Os preços contidos na tabela dos produtos "Nosso Plano" e "Mix" abrangem 
exclusivamente a cobertura de assistência médica. Os valores relativos aos 
produtos de assistência odontológica estão contidos na tabela "Planos 
Odontológicos". 
  

- Para os descontos do Plano Familiar, só será considerada a quantidade de 

beneficiários inscritos no ato da contratação. Casa haja inclusões 

posteriores à contratação, não haverá incidência de novo desconto. Caso haja 
cancelamento posterior à contratação e que faça o contrato não se 
classificar mais no grupo de desconto, o mesmo será reduzido ou até mesmo 

deixará de ser aplicado. 

 
Documentação Obrigatória  
 
Dos beneficiários: 
• Cópia do RG e do CPF. 
• Cópia do comprovante de residência. 
• Cópia da certidão de casamento ou da declaração pública de união estável registrada 
em cartório para cônjuge ou de declaração feita de próprio punho com firma 
reconhecida do beneficiário(a) titular e do(a) companheiro(a) juntamente com 2 
documentos complementares (declaração de IR ou de filhos, endereço 
ou conta bancária em comum). 
• Cópia da certidão de nascimento para filhos menores de 18 anos. 
• Cópia da certidão de invalidez emitida pelo INSS para filhos inválidos de qualquer 
idade. 
• Cópia do termo de tutela ou do termo de guarda definitiva expedido pela autoridade 
competente para menores sob guarda ou tutela do beneficiário titular. 
• Comprovação de vínculo marital com o titular para enteados. 
 

AS CÓPIAS PODEM SER ENVIADAS POR E-MAIL OU PELO WhatsApp 

71-4102-6330 | 71-99986-9102 | 71-98511-7007 

E-mail: valdetequintela@gmail.com 

E-mail: valcorretoradeseguros@hotmail.com 

 
 

mailto:valdetequintela@gmail.com
valcorretoradeseguros@hotmail.com
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Carências do Plano HapVida por Adesão Individual em Salvador: 

COBERTURAS CARÊNCIAS 

     Urgências e emergências decorrentes de acidentes pessoais ou 

situações que impliquem em risco de morte ou perda de órgãos, 

tecidos e funções. 

24 horas 

     Consultas médicas eletivas, exames complementares e 

procedimentos ambulatoriais. Exceto Imunológicos, Hormonais e PAC. 

Ex: sangue, urina, hemogramas, raios-X simples, prevenções, 

eletrocardiograma (ECG), etc. 

30 dias 

     Atendimento odontológico. Ex: obturações, extrações, canal de 

todos os dentes, aparelho ortodôntico (exceto manutenções), etc. 

60 dias 

     Para exames de médio porte: Ex: Exames cardiológicos simples 

como teste ergométrico, holter, ecocardiograma, exames 

oftalmológicos simples como curva tensional, tonometria, campimetria, 

mapeamento de retina, exames em otorrinolaringologia, raio-x 

contrastado, sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, 

nutricionista, terapia ocupacional, mamografia, densitometria óssea, 

etc. 

90 dias 

     Internações clínicas, cirúrgicas e exames de alta complexidade, 

(exceto para as doenças e/ ou lesões preexistentes relacionadas a 

patologias de CPT). Ex: tomografias, endoscopias, ressonância 

magnética, colonoscopia, medicina nuclear, angiografia (cerebral 

central e/ou periférica, Cateterismos cardiológicos, radioterapia, 

quimioterapia, etc. 

180 dias 

Cobertura para partos. 300 dias 

Doenças e/ou lesões pré-existentes. 730 dias 

Cobertura Parcial Temporária (CPT)  
Além das carências descritas acima, havendo na “Declaração de Saúde” a informação sobre 

doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) da(s) qual(is) o proponente titular e/ou seu(s) 

dependente(s) saiba(m) ser portador(es), seja por diagnóstico feito ou conhecido, poderá ser 

aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período 

ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do 

benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de 

alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados à(s) doença(s) ou 

lesão(ões) preexistente(s) declarada(s), como, por exemplo, obesidade mórbida. 
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Reajustes 

Independentemente da data de adesão do beneficiário à apólice coletiva de seguro-saúde, o 
valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa 
(parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações: 

I) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade); 
II) reajuste por mudança de faixa etária; 
III) reajuste em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS. 
Independentemente das situações previstas, a aplicação de reajustes poderá ocorrer apenas 1 

(uma) vez por ano, exceto o reajuste por mudança de faixa etária. 

VENDAS = VALDETE QUINTELA 

71-98784-0037 \ 71-99100-9208  

WhatsApp 

EMAIL. valconsultora@hotmail.com 

SITE: www.planosdesaudeba.com.br 
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