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RECICLAGEM  

SPG SAÚDE 



SPG – 

SEGUROS 

PARA GRUPOS 

Cônjuge 

Companheiro(a):havendo união estável 

na forma da lei. 

Filhos: Solteiros até 39 anos (naturais, 

adotivos ou enteados). 

Obs: Não Aceita agregados. 

A Inclusão de dependentes: filhos ou cônjuge  ou 

novos funcionários deverá ocorrer em até  

30 dias da data do evento. A inclusão após este prazo, 

implicará cumprimento de carência contratual  



A regra para inclusão de dependentes até 39 anos e remissão  é válida apenas para as apólices 

implantadas a partir de 19/05/2017. Apólices anterior a essa data a idade para inclusão de 

dependentes permanece até 29 anos. 

  

 

Idade Dependente: 

“Informamos que, a partir de 19/05/2017, será ampliado o limite de idade para inclusão de filhos 

dependentes no Grupo Segurável, bem como será ajustada a idade de permanência dos filhos 

dependentes no caso de Remissão.” 

  

Estas condições são válidas para as novas vendas dos produtos SPG e Empresarial da 

Bradesco Saúde. 

 

Remissão: No caso do falecimento do segurado titular, os  dependentes têm direito à 

continuidade no seguro-saúde,  sem necessidade de pagamento de prêmio, por até 1 ano. No 

caso de filhos, só haverá cobertura para os que tiverem até 24 anos,  11 meses e 29 dias de 

idade. Para os demais dependentes, inclusive filhos inválidos, não haverá alteração 

Atenção:  



 

 

 Novidades na Aceitação  

SPG – 

SEGUROS 

PARA GRUPOS 

 

Dependentes Agregados  

• Em apólices de 21 a 29 vidas: 

aceitação de pai, mãe, sogro e sogra 

do segurado titular  

 

• Em apólices de 03 a 29 vidas: 

aceitação de netos do segurado 

titular, com até 18 anos  



 Atenção:  



1 Titular = Tabela de 3 vidas 

SOLICITAÇÃO DE ESTUDO / PROPOSTA 

Empresa 1 30 32 8 6 

Empresa 2 

55 50 25 

Empresa 3 

55 50 25 19 



SPG – 

SEGUROS 

PARA GRUPOS 

2 Titulares = Tabela de 4 Vidas 

SOLICITAÇÃO DE ESTUDO / PROPOSTA 

55 50 30 25 

Todos que forem elegíveis a dependentes, devem 

aderir como dependente 



SPG – 

SEGUROS 

PARA GRUPOS 

Compulsória 

Inclusão de todo o grupo segurável, desde que na 

totalidade do grupo ou subgrupo definido, e 

independentemente do tamanho do quadro 

funcional da Empresa Contratante.  

Válida para os titulares e todos os seus 

dependentes. 

 

MODALIDADE DE INCLUSÃO 

* GRUPO HOMEGÊNEO: Caracterizado pela inclusão dos 

Titulares com idêntica função ou Cargo (CBO), e com 

vínculo trabalhista comprovado com o Estipulante, sendo 

obrigatória a inclusão de todas as pessoas que façam 

parte do Grupo Homogêneo. 



 

Quando uma empresa contratar um plano 

compulsório e solicitar a não inclusão/ 

exclusão de algumas vidas alegando a 

existência de outro plano, a justificativa só 

será aceita quando este não for 

contratado pelo mesmo empregador.  

Nova regra: 

Compulsoriedade 
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Opcional 

 

Não há obrigatoriedade de inclusão de 

todo o grupo segurável vinculado à 

Empresa Contratante. 
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PARA GRUPOS 

A partir de 12 de agosto, o sistema Emissão 

Expressa conta com nova distribuição por faixa 

etária para fins de cotação e emissão de proposta. A 

mudança vale exclusivamente para apólices do 

segmento SPG (Seguro para Grupos entre 3 e 199 

vidas). 

Faixas 

0 a 18 

19 a 23 

24 a 28 

29 a 33 

34 a 38 

39 a 43 

44 a 48 

49 a 53 

54 a 58 

59 a 64 

65 a 80 

81 ou mais 
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Custo Médio 

 

É a média ponderada considerando o 

total da massa segurada. 

Disponível exclusivamente na 

modalidade compulsória,  

a partir do SPG 100* 

*Desde o dia 24/06/2017  



SPG – 
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PARA GRUPOS 

Reajuste Financeiro – VCMH – Produto 

SPG 

Além de pai/mãe, cônjuge e filho(a), 

houve ampliação do vínculo familiar 

para irmãos. No caso de contratação 

por empresas com sócio em comum, 

não houve alteração.  

 

(Nova aceitação –Dez 2017) 

É  um índice que representa o percentual de 

variação das despesas médico hospitalares per 

Grupo Econômico  

DE REAJUSTE 
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24 (vinte e quatro) horas, para os casos de 

urgência e emergência;  

15 (quinze) dias para consultas médicas e 

exames complementares que não 

necessitem de autorização prévia; 

180 (cento e oitenta) dias para fisioterapia, 

exceto em caso de acidente pessoal; 

180 (cento e oitenta) dias para os  

demais casos.  

300 (trezentos) dias para o parto a termo. 

CARÊNCIA 











CARÊNCIA / APROVEITAMENTO DAS 

CONGÊNERES 

SPG – 

SEGUROS 

PARA GRUPOS 

- Ter no mínimo  6  (seis) meses de Plano sem 

descontinuidade de pagamento superior a 30 dias. 

- Esteja, em plano regulamentado pela Lei 

9.656/98; 

- Haja compatibilidade de padrão entre o plano de 

origem (congênere) e o plano de destino (Bradesco 

Saúde); 

 



SPG – 
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PARA GRUPOS 

 

Não haverá mais aproveitamento de 

carências das congêneres Agemed, 

Cassi, Gama e Tempo. No caso da 

Mediservice, o aproveitamento será 

submetido à avaliação  

 

(mudança recente) 

 

 

Aproveitamento de carências  



Documentação necessária: 

 

 Última fatura paga, cópia das carteiras e carta de 

permanência na empresa congênere caso não 

haja data de início nas carteiras para apólices 

individuais . 

 Última fatura paga, fatura técnica atual e carta de 

permanência na empresa congênere caso não 

haja data de início dos segurados na fatura 

técnica para apólices empresariais. 

CARÊNCIA / APROVEITAMENTO DAS 

CONGÊNERES 
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ATENÇÃO 

NÃO existe compra de carência para  

Parto ou Doenças e lesões pré-existentes 
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CARÊNCIA / APROVEITAMENTO DAS 

CONGÊNERES 

• Fica estabelecido a partir de agora que 

não compraremos as carências da 

congênere para os bebês com menos de 6 

meses. E mesmo que o bebê ainda não 

tenha sido incluído lá e tenha até 30 dias 

de nascido, também não terá 

aproveitamento. 

•  Resumindo: só terá isenção/compra de 

carências na implantação para os bebês 

que tiverem sido incluídos na congênere 

há mais de 6 meses 



Lembrando que a Tabela a ser utilizada será a 

do endereço do CNPJ da empresa. 
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PARA GRUPOS 

SOLICITAÇÃO DE ESTUDO / PROPOSTA 




