
SulAmérica Saúde Empresarial

O SulAmérica Saúde Empresarial oferece o que há de melhor em saúde e bem-estar para os seus 
colaboradores. Conheça o seguro saúde ideal para o seu negócio feito sob medida para atender 
às necessidades de sua equipe.

A contratação pode ser feita para grupos a partir de 100 pessoas, incluindo funcionários  
e dependentes.

Modalidades de contratação
Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia: cobertura para consultas, exames, cirurgias, 
internações hospitalares e partos.
Hospitalar com obstetrícia: cobertura para internações hospitalares e partos. Consultas  
e exames são cobertos exclusivamente para gestantes, em acompanhamento pré-natal.

Contratações opcionais
O SulAmérica Saúde Empresarial disponibiliza as coberturas opcionais:

Remissão de 2 anos: em caso de falecimento do segurado titular, os dependentes 
permanecem gratuitamente cobertos pelo seguro.
Coparticipação: a empresa poderá optar pela coparticipação financeira de seus colaboradores 
nos serviços utilizados em atendimento ambulatorial (exames simples e consultas), o que 
resultará na redução do valor do prêmio, maior controle dos custos e valorização do benefício 
pelos colaboradores.



Planos

São diversos planos feitos sob medida para atender às necessidades da sua empresa, 
que se diferenciam pelos valores de reembolso, rede referenciada, padrão de acomodação 
hospitalar e benefícios. São eles:

A SulAmérica também disponibiliza o Plano Referência. Para mais informações, acesse: sulamerica.com.br
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Coberturas adicionais à Lei 9.656/98:

Além dos diversos procedimentos cobertos por lei, seus colaboradores contam com coberturas 
adicionais, garantindo ainda mais tranquilidade. Confira:

Escleroterapia - 12 sessões ao ano.
Fonoaudiologia - 30 sessões ao ano.
Psicomotricidade - 30 sessões ao ano.
Transplantes (além dos cobertos por lei - rim, córnea e medula óssea): coração, pâncreas, 
pâncreas-rim, pulmão e fígado, incluindo despesas assistenciais com doador vivo.

Benefícios

Ao contratar o SulAmérica Saúde Empresarial, sua empresa e seus colaboradores contam  
com vários benefícios que fazem a diferença:

Assistência Viagem - Diversos serviços em caso de doenças súbitas ou acidentes ocorridos 
em viagens:

- Assistência Viagem Nacional - acompanhante em caso de hospitalização do segurado, 
auxílio em caso de bagagem extraviada, reembolso de tarifa por passagem perdida, 
motorista substituto e muito mais.
- Assistência Viagem Internacional (disponível para os planos Especial 100, Executivo  
e Prestige) - atendimento médico, incluindo os limites de cobertura exigidos pelos países  
do tratado de Schengen, gastos com medicamentos, atendimento odontológico, localização 
e encaminhamento de bagagem extraviada, assistência jurídica e muito mais.

Aconselhamento Médico Telefônico: Profissionais da área de Saúde 24 horas por dia para 
orientar o segurado por telefone e esclarecer dúvidas sobre dosagens de medicamentos, 
bulas de remédios, interpretação de exames e incidentes do cotidiano. 
Emergência Médica Domiciliar1: Atendimento médico de emergência/urgência prestado 
ao segurado em seu domicílio. Se necessário, é feita a sua remoção por via terrestre                   
até o hospital.



Coberturas exclusivas do Plano Prestige:

Além das coberturas  já descritas, o Prestige oferece:

Escleroterapia, fonoaudiologia e psicomotricidade: sem limite de sessões.
Check-up2: para segurados titulares acima de 29 anos.
Cirurgia Refrativa: sem limite de grau.
Consulta ao Viajante2: médicos certificados, exclusivos da rede referenciada, realizam  
uma entrevista detalhada, analisam o roteiro da viagem e fazem todas as recomendações 
ao segurado, para que a viagem seja a mais tranquila possível.
Consulta médica domiciliar: exclusivo por reembolso.
Fisioterapia domiciliar: exclusivo por reembolso.
Vacinas2: do calendário oficial do Ministério da Saúde, exclusivo na rede.

Benefícios exclusivos para o Plano Prestige

Coleta Domiciliar2: para maior comodidade e conforto, o segurado pode realizar,  
com os referenciados SulAmérica Saúde, a coleta de material para exames em sua casa  
ou escritório.
Concierge: indicação de empresas de locação de materiais ou aparelhos especiais de apoio  
à saúde (Welcome Home), informações, reservas e organização de serviços como locação  
de veículos, táxi 24 horas, mensageiro, motorista, entre outros.
Courier2: serviço de retirada de documentos para solicitação de reembolso.
Motorista Amigo da Saúde2: motorista para retorno do segurado ao seu domicílio caso fique 
impossibilitado de dirigir segundo recomendação médica.
Remoção Especial2: ambulância para remoção do segurado, quando ele não estiver 
em condições de saúde para utilizar transporte comum e necessitar de realização                          
de exames/consultas.
Atendimento Prestige: atendimento ágil e de qualidade, 24 horas por dia. Por esse canal 
exclusivo o segurado Prestige pode obter informações sobre o seu seguro, acionar  
os benefícios exclusivos, obter auxílio na marcação de consultas e exames, fazer busca de rede 
(exames e procedimentos especiais), solicitar e acompanhar reembolso, e muito mais.


