PLANO DE SAÚDE PME HAPVIDA
CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL HAPVIDA - AFFIX EMPRESAS
Administradora de Benefícios/Contratante: Affix Administradora de Benefícios.
- Planos com segmentação: ambulatorial ou ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98.

TABELA

PLANO

NOSSO PLANO

0 A 18 ANOS
19 A 23 ANOS
24 A 28 ANOS
29 A 33 ANOS
34 A 38 ANOS
39 A 43 ANOS
44 A 48 ANOS
49 A 53 ANOS
54 A 58 ANOS
+ DE 59 ANOS

R$ 148,68

R$ 199,53

R$ 299,30

R$ 166,50

R$ 223,46

R$ 335,20

R$ 186,49

R$ 250,26

R$ 375,40

R$ 214,47

R$ 287,80

R$ 431,71

R$ 246,62

R$ 330,95

R$ 496,43

R$ 293,46

R$ 393,84

R$ 590,76

R$ 366,83

R$ 492,28

R$ 738,42

R$ 458,50

R$ 615,34

R$ 923,00

R$ 779,48

R$ 1.046,03

R$ 1.569,06

R$ 873,01

R$ 1.171,56

R$ 1.757,35

VANTAGENS
PARA EMPRESA
• Não necessita pagar integralmente ou parte do plano de saúde, pois o
pagamento é feito pelo(a) beneficiário(a) titular.
• Não tem nenhuma responsabilidade (conferência de fatura, desconto em
folha, pagamento, etc.), pois a cobrança será feita diretamente ao(à)
beneficiário(a) titular.
• Aumento da produtividade, redução do absenteísmo e maior satisfação do
funcionário com a empresa.
• Não é necessário formar um grupo mínimo para adesão ao plano, ou seja,
podem entrar quantos funcionário(a)s desejarem.
PARA FUNCIONÁRIO (TITULAR)
• Oportunidade de adquirir um plano de saúde com custo significativamente
inferior ao de mercado (plano individual).
• Oportunidade de garantir a saúde, melhorar a qualidade de vida, aumentar
a produtividade gerando maior chance de empregabilidade.

EMPRESAS QUE PODEM ADERIR
Empresas do comércio de bens, serviços e turismo e que:
a) Estejam ativas na Receita Federal, independente da data de abertura,
exceto MEI, que precisam estar ativas por mais de 6 meses (de acordo com a
RN 432 da ANS) na data de assinatura do Termo de Adesão Affix - Projeto
Fecomércio BA.
b) Preencham o Termo de Adesão Affix - Projeto Fecomércio BA e documentos
necessários tenham sido recebidos e aprovados, respeitados os prazos do
quadro no verso.
c) Não tenham contrato ativo no Hapvida.
d) Sejam associadas à Fecomércio BA ou que um dos sócios da empresa seja
vinculado ao Cartão do Empresário - Fecomércio BA.

QUEM PODE ADERIR
Poderão aderir a este produto: sócios, funcionários, administradores de
empresa (estatutários), trabalhadores temporáros, estagiários e menores
aprendizes das empresas.

REAJUSTE: NOVEMBRO 2021

ABRANGÊNCIA

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
EMPRESA
- Cópia do Contrato Social ou Requerimento Empresarial ou Declaração de
Firma Individual (MEI);
- Para inclusões acima de 14 funcionários, enviar GFIP completa;
- Cópia do Cartão CNPJ;
- Cópia do RG e CPF ou CNH do sócio administrador;
- Termo de Adesão Affix – Projeto FECOMÉRCIO ou cópia da carteirinha da
FECOMÉRCIO BA e comprovante de pagamento da taxa associativa do ano
vigente, caso já seja filiada.
- Para inclusões acima de 29 beneficiários, enviar GFIP completa assinada
pelo sócio administrador, independente da inclusão de todos os funcionários;
TITULAR SÓCIO
- Cópia do RG e CPF ou CNH;
- Cópia do comprovante de residência para envio do boleto (últimos 90 dias);
- Cópia do contrato social ou requerimento de empresário ou declaração de
firma individual (MEI);
- Proposta de adesão preenchida e assinada.
ADMINISTRADORES DA EMPRESA (ESTATUTÁRIOS)
- Comprovante de vínculo por procuração ou Contrato Social;
- Cópia do RG e CPF ou CNH;
- Cópia do comprovante de residência para envio do boleto (últimos 90 dias);
- Proposta de adesão preenchida e assinada.
TITULAR FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS, TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS E MENORES APRENDIZES
- Cópia do último contracheque ou cópia da última Guia do FGTS paga (GFIP)
ou cópia da carteira profissional com as páginas da foto e do registro, para
quem tem até 90 dias de contratado;
- Cópia de RG e CPF;
- Cópia do comprovante de residência para envio do boleto (últimos 90 dias);
- Proposta de adesão preenchida e assinada.

