SISTEMA VIDA DE SAÚDE

Operadora de Plano Privado de Assistência à Saúde

COMUNICADO AOS CLIENTES
Ref.: REAJUSTE de Contratos PESSO FÍSICA
Prezados Clientes,
Procurando um bom relacionamento com nossos Clientes, informamos, nos termos da Resolução
Normativa n.º 171, de 2.009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o REAJUSTE para
contratos planos pessoas físicas (natural).
A norma citada determina que a aplicação do reajuste dependerá de prévia autorização, afirmamos tê-la
recebido pelo oficio n.º 139/2018 GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS, no qual AUTORIZOU a aplicação
do índice de reajuste a ser aplicado, o qual foi publicado no Diário Oficial da União no dia
27/06/2018, que foi de 10%, a ser aplicado nos contratos com aniversário de Maio de 2018 à
Abril de 2019, sendo o inicio do período de aplicação do reajuste autorizado a partir de 01 de Maio de
2018.
Caso haja defasagem de diferença entre o inicio de autorização e o mês de aniversário do contrato, de
até 03 (três) meses, esta data será mantida e será permitida a cobrança retroativa, mas o valor apurado
será diluído pelo mesmo número de meses de defasagem.
Também, frisamos que no seu boleto de pagamento será reafirmado estas condições, tanto o nº do oficio
de autorização da ANS, percentual autorizado, nome, código e número de registro do plano, e o mês do
próximo reajuste, além de expor de forma clara o valor referente à cobrança retroativa.
Exemplo: Suponhamos que a mensalidade fosse R$ 10,00 e o mês de aniversário em Maio, seria assim:
Dados

Mês

Valor

Aniversário do contrato;
Obtido a autorização, mais não aplicado, aguardando valor do índice reajuste
Obtido a autorização e o Indice, mais não aplicado, boleto já emitido e enviado;
Percentual de reajuste autorizado: 10%, nº de meses de defasagem, total a
recuperar em razão da não aplicação MAIO, JUNHO E JULHO;

Maio
Junho
Julho

R$ 10,00
R$ 10,00
R$ 10,00
R$1,00 +R$1,00 +
R$ 1,00= R$ 3,00
R$ 11,00 + R$ 1,00
= R$ 12,00
R$ 11,00 + R$ 1,00
= R$ 12,00
R$ 11,00 + R$ 1,00
= R$ 12,00
R$ 11,00

3 meses

1ª cobrança da mensalidade com reajuste e com recuperação do mês de Maio

Agosto

2ª cobrança da mensalidade com reajuste e com recuperação do mês de Junho

Setembro

2ª cobrança da mensalidade com reajuste e com recuperação do mês de Julho

Outubro

Mensalidade até abril de 2019

Novembro

Caso tenha qualquer dúvida entre em contato com nosso Departamento de Relações Empresariais à sua
disposição em horário comercial através do telefone 3244-3248, Ramal 3303.
Atenciosamente,

Fabio Luis Alves Ferreira – Gerencia
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