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Ref.: Reajuste do plano de saúde coletivo por adesão

Cliente Qualicorp,

Na condição de administradora deste contrato coletivo e representante dos interesses do beneficiário, a Qualicorp presta 
a seguir esclarecimentos importantes para que você entenda corretamente o reajuste.

Previsão contratual do reajuste
A aplicação do reajuste anual respeita todas as regras e a periodicidade estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) para os planos coletivos por adesão. Tais condições contratuais constam do Contrato de Adesão,
do Manual do Beneficiário, do Guia de Leitura Contratual e do Manual de Orientação para Contratação de Planos de 
Saúde. É importante lembrar que as condições contratuais dos planos coletivos por adesão são distintas das condições 
dos planos individuais ou familiares.

Como é definido o reajuste
O reajuste anual tem como objetivo preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo e assegurar a 
continuidade do atendimento, sendo resultado de duas apurações: nível de utilização do contrato coletivo, onde se 
calcula o índice de sinistralidade, e variação dos custos médico-hospitalares. 

A melhor alternativa para você
Enfatizamos que, mesmo com o reajuste, os valores do seu plano continuam sendo atrativos e vantajosos, principalmente 
se considerarmos o padrão de qualidade da Operadora e se compararmos os novos valores às alternativas similares do 
mercado de saúde suplementar.

Por fim, vale ressaltar que a Qualicorp oferece inúmeras opções de planos de saúde coletivos por adesão, compostas 
por diversas operadoras e categorias de produtos. Se você desejar conhecer essas alternativas, fale conosco. 

Permanecemos à sua disposição por meio dos nossos canais de atendimento.

Atenciosamente,

O débito automático é a maneira mais prática de manter seus pagamentos 
em dia. Acesse www.qualicorp.com.br/debitoaut e faça essa opção.

Comunicamos que o seu plano de assistência à saúde, coletivo por adesão, mantido pela Qualicorp Administradora de 
Benefícios com  a Unimed Rio-Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., em convênio com o Sindicato 
dos Servidores das Justiças Federais no Estado do  Rio de Janeiro (SISEJUFE), sofrerá reajuste de 15,50% (quinze 
inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre todos os preços, planos e faixas etárias, a partir de  junho de 2014. 

Realizadas as apurações acima, o resultado indicou um reajuste de 19,00%. Diante disso, a Qualicorp não poupou 
esforços para negociar a redução do índice ao menor patamar possível, sem deixar de assegurar a já citada viabilidade 
da carteira. Concluída a negociação, o reajuste total foi fixado em 15,50%.

São Paulo, 1º de maio de 2014
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