O plano ideal
para a sua empresa
O nome deste plano, criado pela Bradesco Saúde
especialmente para a sua empresa, diz tudo. Ele é
ideal porque oferece diversas opções de prestadores
de qualidade, não só no Rio de Janeiro, como em
outros lugares do Brasil.
Ele é ideal também porque oferece uma variedade
de benefícios e facilidade no acesso aos serviços da
Bradesco Saúde. De maneira prática e digital.
Sem falar nos programas Meu Doutor e Juntos pela
Saúde, no Desconto Farmácia, no Clube+Saúde e
muitos outros diferenciais e facilidades, ideais para
você e sua empresa.
Quando o assunto é saúde, o ideal é você poder fazer
as suas escolhas. Com todo o conforto.

A rede referenciada ideal
O Bradesco Saúde Ideal oferece mais de 19 mil opções de
atendimento em pontos estratégicos de todo o Brasil, entre
hospitais, clínicas, consultórios e serviços de diagnóstico.
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Escaneie o QR Code e acesse a lista de hospitais
disponíveis no estado do Rio de Janeiro para quem
tem o Bradesco Saúde Ideal.

A coparticipação ideal
A coparticipação é mais uma escolha de quem tem o Bradesco
Saúde Ideal. Com essa opção, o beneficiário paga uma parte do
valor dos procedimentos realizados. Ela estimula o uso consciente
do seguro, reduzindo desperdícios.
• SPG - Seguros para grupos de 3 a 199 pessoas: opções de
10%, 20% ou 30% lineares, para consultas e exames simples exames tipo A.
• Empresarial - para empresas a partir de 200 pessoas: opções
customizadas de percentuais, nos casos de consultas, exames
simples - exames tipo A, exames especiais - exames tipo B e
terapias.

O reembolso
O Bradesco Saúde Ideal prevê reembolso de despesas médicohospitalares fora da rede referenciada em todo o território nacional
para todos os procedimentos cobertos pelo plano, limitado a 01
(uma) vez a tabela.

Acreditação
A Bradesco Saúde foi a primeira operadora de saúde acreditada no
Brasil, com certificação reconhecida pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), e hoje possui* o grau máximo de acreditação.
Isso significa que, mais do que seguir os critérios estabelecidos pela
ANS, nosso compromisso é ser referência de qualidade, inovação
e eficiência, por meio do aprimoramento contínuo de processos.
*Selo de acreditação válido até 06/11/2022.

Benefícios, diferenciais
e facilidades ideais
Site e app
Com o aplicativo ou pelo site da Bradesco Saúde o beneficiário:
>b
 usca os prestadores da Rede Referenciada
> acessa o Saúde Digital - a telemedicina da Bradesco Saúde
> acessa a carteirinha digital do plano
> consulta o status dos pedidos de senha para procedimentos
que necessitem de verificação prévia de cobertura
> solicita e acompanha reembolso - 100% digital
E ainda pode fazer muito mais. De forma rápida e prática!

O beneficiário pode acessar a telemedicina da
Bradesco Saúde pelo aplicativo, para realizar
consultas imediatas ou agendadas com médicos,
24 horas por dia, sete dias por semana. E usar o
chat para tirar dúvidas com profissionais da saúde.

Para consultas com profissionais
referenciados, como médicos,
psicólogos e nutricionistas, basta
acessar a área exclusiva do beneficiário
no site bradescosaude.com.br, conferir
as especialidades disponíveis e ver
com o referenciado de sua escolha
como agendar uma videoconsulta.

Em casos de COVID-19, há também orientação
médica pelo telefone 0800 941 6361 e pelo hotsite
bradescosaude.com.br/coronavirus.

O Juntos pela Saúde é um programa de qualidade de vida, com
um conceito diferenciado de gestão de saúde e com conteúdos
e iniciativas que visam o bem-estar físico e emocional dos
beneficiários, com o estímulo à adoção de atitudes saudáveis.
Saiba mais em: bradescoseguros.com.br/juntospelasaude/site
*Disponível para o segmento Empresarial (a partir de 200 pessoas).

Tem como pilar a valorização do vínculo médico-paciente e
resgata o atendimento primário, eficaz e resolutivo. Os médicos
da rede são criteriosamente selecionados, proporcionam o melhor
cuidado ao beneficiário e contam com prontuário eletrônico
integrado, permitindo acesso digital ao histórico do paciente.
A iniciativa está disponível em diversas cidades do Brasil, possui
mais de 580 médicos vinculados e conta com especialidades como:
cardiologia, pediatria, infectologia, endocrinologia e ortopedia.
Acesse a área exclusiva do beneficiário e saiba mais.

As clínicas Meu Doutor Novamed fazem parte do Grupo Bradesco
Seguros e oferecem consultas em diferentes especialidades,
exames laboratoriais e de imagem.
Com uma equipe multidisciplinar dedicada, o atendimento é pautado
na resolutividade, valorizando o vínculo médico-paciente. E conta
com recursos modernos, como o prontuário eletrônico integrado.

As consultas podem ser feitas via telemedicina
(agendamento: 11 3930-4444) ou presencialmente
por livre demanda, sem necessidade de
marcação prévia.

Quem preferir agendar seu atendimento deve
acessar o site novamedsaude.com.br, o aplicativo
Bradesco Saúde ou a Central de Agendamento
4004-2734.
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Quem tem Bradesco Saúde pode contar com o Clube+Saúde, que
proporciona descontos, benefícios e outras oportunidades direcionadas
à saúde e ao bem-estar. Acesse clubemais.bradescosaude.com.br
e confira as vantagens exclusivas disponíveis.

Cobertura ampliada de transplantes
Além dos transplantes previstos no Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), a Bradesco Saúde oferece cobertura para os seguintes
transplantes: coração, pulmão e pâncreas.

Remissão
O plano Ideal prevê a permanência gratuita do cônjuge e dos filhos
dependentes no caso de falecimento do titular por um período*
máximo de 2 anos, o que garante conforto e segurança para a família.
*2 anos para SPG e 1 ano para Empresarial.

Desconto Farmácia
Até 85% de desconto* em medicamentos de marca e genéricos,
disponíveis em mais de 12 mil farmácias credenciadas em todo o país.
Consulte as condições e as farmácias credenciadas no aplicativo
da Bradesco Saúde ou na área exclusiva do beneficiário no site.
*Válido enquanto vigorarem o contrato entre a Bradesco Saúde e a Orizon e o convênio entre
a Orizon e as farmácias credenciadas.

Plano Odontológico Conjugado
(opcional)
Sua empresa pode optar pelo Bradesco Saúde Ideal conjugado
ao Plano Odontológico Bradesco Dental*, em condições especiais.
E, para simplificar, com uma só carteirinha.
*Os produtos Bradesco Dental são operados pelo Grupo OdontoPrev, empresa líder no mercado
brasileiro de planos odontológicos.

Ferramentas de gestão
Sistema Movimentação Expressa - MOVE
Sua empresa tem acesso a informações e relatórios feitos sob medida
para o gerenciamento do plano contratado. Movimentação cadastral
ágil e fácil, disponível para empresas com até 199 pessoas (SPG).
Sistema de Informações Gerenciais (SIGE)
Disponibiliza relatórios sob medida com histórico dos últimos 36
meses e permite a visualização de despesas por prestador de
serviço, por procedimento, estatística de consultas e exames,
entre outras informações. O SIGE está disponível para o cliente
que possua, no mínimo, 100 pessoas seguradas.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004 2700 | 0800 701 2700
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 727 9966
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2708
OUVIDORIA: 0800 701 7000

bradescosaude.com.br
Bradesco Seguros nas Redes Sociais.

Produtos registrados na ANS sob os números:
Bradesco Saúde (005711)
489563211 - Bradesco Saúde Ideal Q CE
489564219 - Bradesco Saúde Ideal Q CE copart
489566215 - Bradesco Saúde Ideal E CE
489565217 - Bradesco Saúde Ideal E CE copart
Bradesco Saúde Operadora de Planos (421715)
489634213 - BSaúde Operadora Ideal E CE
489635211 - BSaúde Operadora Ideal Q CE copart
489636210 - BSaúde Operadora Ideal Q CE
489637218 - BSaúde Operadora Ideal E CE copart
CNPJ: 92.693.118/0001-60. As informações e as imagens contidas neste material são indicativas. Os direitos e as
obrigações encontram-se nas Condições Gerais do seguro contratado. Todos os serviços estão sujeitos a limites e
especificações estabelecidos no contrato. A Bradesco Saúde não comercializa planos individuais. Lei n.º 12.741/12
sobre tributos incidentes: PIS: 0,65%1, COFINS: 4,00%1 e IOF: entre 0% e 7,38%1. 1Apurados e recolhidos nos termos
da legislação aplicável. Cód. Mat.: 72.066-1. Versão: outubro/2022.

