
Tabela comercial de vendas
Plano de saúde coletivo por adesão

Válidade da tabela: Janeiro 2021

30% coparticipação em consultas 

30% coparticipação em exames simples e sofisticados 

Teto por benefíciário/mês de R$ 260,00 

 Não há taxa de internação

Coparticipação

Campinas

Tabela de preço

Adesão rede básica participativo II
ambulatorial + hospitalar com obstetrícia

Adesão rede especial participativo II
ambulatorial + hospitalar com obstetrícia

ANS 476.032/16-8  476.031/16-0

Acomodação Enfermaria Apartamento

0 a 18 anos R$ 216,53 R$ 303,16 
19 a 23 anos R$ 255,10 R$ 357,22
24 a 28 anos R$  294,02 R$ 411,68
29 a 33 anos R$ 318,37 R$ 445,21
34 a 38 anos R$ 336,56 R$ 471,21
39 a 43 anos R$ 388,05 R$ 543,34
44 a 48 anos R$ 530,40 R$ 742,62
49 a 53 anos R$ 732,62 R$ 1.025,75
54 a 59 anos R$ 962,36 R$ 1.347,44
+ de 59 anos R$ 1.297,01 R$ 1.815,95

Plano de saúde

Área de comercialização
Artur Nogueira, Campinas, Cosmopolis, Holambra, Hortolandia, Indaiatuba, Jaguariuna, Monte Mor, Paulinia, Santo Antônio da Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo.

Item Cobertura Carência contratual
A Urgência e Emergência 24 horas

B Consultas com médicos, nutricionistas, exames simples, fonoaudiólogos, psicólogos e terapia ocupacional 30 dias

C Atendimento de remoção inter-hospitalar 30 dias

D Reeducação e Reabilitação física 30 dias

E Exames sofisticados, exceto tomografia e ressonância magnética 30 dias

F Procedimentos clínicos e cirúrgicos ambulatoriais 180 dias

G Internações e cirurgias eletivas 180 dias

H Radioterapia 180 dias

I Quimioterapia 180 dias

J Litotripsia 180 dias

K Ressonância Nuclear Magnética 180 dias

L Tomografia Computadorizada 180 dias

M Procedimentos de cirurgia cardíaca e Hemodinâmica 180 dias

N Transplante renal e de córnea, hemodiálise crônica, internação psiquiátrica, cirurgias refrativas previstas no rol,  
genética (procedimentos diagnósticos), septação gástrica (cirurgia de obesidade mórbida) 180 dias

O Parto a Termo 300 dias

P Demais casos não previstos nas letras anteriores 180 dias

Q Cobertura Parcial Temporária 720 dias

Carências plano de saúde



21 3553-2501
0800 878 8197
www.clubecare.com.br

Central de atendimento
@clubecaresaude

@clubecarebrasil

Clube Care - administradora

Unimed Campinas - operadora

03
/0

9/
20

20

ANS nº 33.569-0

Documentação titular | dependentes

Titular: Cópia do RG ou CNH, Cópia de CPF, cópia do comprovante de residência atualizado, cópia do cartão nacional de saúde, cópia do vínculo associativo 
à entidade conveniada (ficha de filiação).

Dependentes: 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) enteados ou tutelados (sem limite de idade)  , Menores sob guarda por força de decisão judicial 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. Para estudantes menores de 18 anos, necessário RG e CPF dos pais.

Entidades de classe

SINDIMED: Sindicato dos Médicos de Campinas e Região R$ 50,00 mês

Elegível: Médicos.

Comprovação: 
• RG e CPF, Comprovante de Residência, Cartão SUS, Ficha Associativa SINIDMED, Proposta de Adesão original (preenchimento em 
caneta azul ou preta, sem rasura, assinatura igual ao documento apresentado - RG ou CNH), Carteira da CRM.

*Essas condições são para os profissionais que contratarem o Plano de Saúde Coletivo por Adesão com a Clube Care. Valores sujeitos a alterações por parte da 
entidade. Valor cobrado mensalmente no boleto bancário.

Taxa* 
associativa

» Documentação necessária para análise de redução de carências
• Três últimos comprovantes de pagamento; • Carteirinha e declaração de permanência do plano  anterior.
» Exigências de cadastro da proposta
•  Vigência preenchida (data / mês / ano); •  E-mail e 2 (dois) Telefones de contato; •  Tipo de plano •  RC - Documento para Redução de Carência; •  Preenchimento da 
chancela correta. • CNS (Cartão Nacional de Saúde) • DNV (Declaração de Nascido Vivo), certidão é obrigatório.

Recebimento da proposta Vencimento Vigência
Dia 05 de cada mês dia 05 do mês corrente dia 01 do mês subsequente

Data de vigência


