REAJUSTE DA MENSALIDADE

A mensalidade do seguro saúde PLASAS, cuja apólice é administrada pela ELETROS e reavaliada
semestralmente nos meses de janeiro e julho, será reajustada em 28,88%, passando para R$ 2.413,23
por mais seis meses, a contar de 1º de agosto.
O reajuste é consequência da sinistralidade elevada observada no primeiro semestre de 2018, em que
as despesas hospitalares foram superiores ao total arrecadado pelas mensalidades, como também do
índice de Variação de Custos Médico Hospitalares (VCMH) acumulado em 12 meses.
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A volatilidade do valor da mensalidade
é devido à variação da sinistralidade
observada a cada semestre. Nos
períodos de baixa sinistralidade a
mensalidade tende a se manter ou
eventualmente diminuir, no entanto
quando a sinistralidade aumenta muito,
a mensalidade é fortemente impactada,
pois o valor das despesas precisa ser
rateado por um número reduzido de
usuários que, hoje, somam apenas 265
pessoas.
A cobrança da nova mensalidade para os
assistidos da ELETROS e seus vinculados
será processada no contracheque de
julho/2018. Para os demais usuários a
cobrança ocorrerá por meio de boleto
ou desconto na folha de pagamento do
empregador, de acordo com o caso.

Diante do exposto, caso queira realizar alterações em seu plano entre em contato
com a nossa Central de Relacionamento com o Participante, impreterivelmente,
até o dia 10 de julho, por meio do telefone (21) 2138-6000 (opção 2) ou e-mail
atendimento@eletros.com.br.

Pelas características diferenciadas e pelo padrão de qualidade do Bradesco Plasas, não existe
produto similar no mercado atual de planos e seguros de saúde que ofereça as mesmas condições e
coberturas por este preço para todos os membros de um grupo familiar.

diferenciais:

✓ Cota familiar – valor único para toda a família
✓ Livre Escolha
✓ Cobertura internacional
✓ Reembolso de emergência
✓ Rede hospitalar credenciada de referência

