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Bradesco Saúde
Efetivo Potiguar
O melhor equilíbrio entre
disponibilidade, qualidade e
eficiência, a custos competitivos.

Forte dos reis Magos - Natal (RN)
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Dunas de Genipabu - Natal (RN)

Ventos fortes, muito sol, dunas, praias, falésias e a simpatia do povo
potiguar acompanham quem visita o Rio Grande do Norte. É aqui
que uma grande produção de sal e de petróleo em terra do Brasil
convivem em harmonia com os golfinhos de Pipa, a beleza única de
Ponta Negra, a herança da colonização europeia e um patrimônio
histórico encantador.
Por isso mesmo a Bradesco Saúde criou um plano para quem vive e trabalha no Rio
Grande do Norte: o Bradesco Saúde Efetivo. Com esse plano você tem cobertura para
consultas, exames, terapias e internação hospitalar (inclusive obstétrica), numa
rede de parceiros com qualidade e eficiência reconhecidas, que estão bem localizados,
distribuídos pelo estado. Tudo isso a preços competitivos, para que você tenha o melhor
custo/benefício.

Acreditação A Bradesco Saúde possui1 grau máximo de acreditação, certificação
reconhecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de ter sido a
primeira operadora de saúde acreditada no Brasil. Isso significa que, o cumprimento
dos padrões estabelecidos pela ANS reforça nosso compromisso de ser referência de
qualidade, inovação e eficiência, por meio do aprimoramento contínuo de processos.
1

Selo de acreditação válido até 06/11/2022.

E para ver a rede de
hospitais completa,
escaneie o QR Code
ao lado ou clique aqui.

Atendimento em todo o
Brasil com acomodação
em enfermaria ou quarto.
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A rede hospitalar mencionada é uma referência da Bradesco Saúde e pode ser alterada a qualquer tempo, seguindo-se as normas
da ANS. Para consultar a rede referenciada atualizada, inclusive em outras localidades, acesse www.bradescosaude.com.br
ou baixe, gratuitamente, o aplicativo Bradesco Saúde nas lojas iOS e Android. Referência: outubro/2022.

Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte - Natal (RN)

A coparticipação é opcional
Coparticipação é o valor que o beneficiário paga referente a uma parte do custo de
procedimentos realizados.
• SPG1 com opções de 10%, 20% ou 30% lineares, para consultas e Exames Simples Exames tipo A
• Empresarial com diversas opções de percentuais, nos casos de consultas, Exames
Simples - Exames tipo A, Exames Especiais - Exames tipo B e terapias
EXEMPLOS DE COPARTICIPAÇÃO2
Procedimento

Classificação

10%

20%

30%

Consulta

Consulta

R$ 11,00

R$ 22,00

R$ 33,00

Hemograma completo

Exames Simples Exames tipo A

R$ 1,10

R$ 2,21

R$ 3,31

Tomografia
Computadorizada de Crânio
- com filme3

Exames Especiais Exames tipo B

R$ 27,58

R$ 55,17

R$ 82,75

Um plano com a cara do Rio Grande do norte
Quem estiver fora do Rio Grande do Norte tem a tranquilidade de contar com atendimento
por rede referenciada de abrangência nacional. E não é só isso. O Bradesco Saúde Efetivo
Potiguar também contempla reembolso 100% digital4 para todos os procedimentos
médico-hospitalares cobertos pelo plano.
Seguro para Grupos (3 a 199 pessoas).
2
Os valores de coparticipação foram calculados com base nos valores médios dos procedimentos e podem variar de acordo com o
prestador e a tabela de valores com ele pactuada. Referência: maio/2022.
3
Exemplo de coparticipação aplicável exclusivamente aos planos de empresas do segmento a partir de 200 pessoas.
4
Sendo respeitados os limites contratuais.
1

BENEFÍCIOS, DIFERENCIAIS E FACILIDADES
Site e app Bradesco Saúde
Com o aplicativo ou pelo site da Bradesco Saúde, o beneficiário busca os
prestadores da rede referenciada, acessa o Saúde Digital - a telemedicina da
Bradesco Saúde - e a carteirinha digital do plano, acompanha os pedidos de
autorização para os procedimentos médico-hospitalares que necessitam de
verificação prévia de cobertura, solicita e acompanha reembolso - 100% digital
- e muito mais. Tudo isso de forma rápida e prática!

Saúde Digital
Com a telemedicina da Bradesco Saúde, o beneficiário tem à disposição consultas
com profissionais referenciados, como médicos, psicólogos e nutricionistas. Basta
acessar a área exclusiva do cliente no site bradescosaude.com.br, conferir as
especialidades disponíveis e combinar os detalhes para realização da videoconsulta
com o profissional escolhido. Além disso, é possível realizar consultas com médicos
generalistas pelo aplicativo Saúde Digital. E em casos de COVID-19, conte também
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com a orientação pelo hotsite bradescosaude.com.br/coronavirus.

Praia Pirangi do Sul - natal (RN)

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.

Opção de plano odontológico conjugado
ao plano de saúde
Em caso de contratação do Bradesco Dental1 conjugado ao plano Bradesco
Saúde, os beneficiários terão uma única carteirinha para os dois planos.
1

Os produtos Bradesco Dental são operados pelo Grupo OdontoPrev, empresa líder no mercado brasileiro de planos
odontológicos.

Desconto Farmácia2
Descontos em mais de 13 mil farmácias credenciadas em todo o país. O programa
conta com as redes Extrafarma e Drogasil. Condições especiais3 nas redes Pague
Menos e Rosário, que oferecem descontos a partir de 35% em genéricos e 10%
em medicamentos de marca. A lista completa de farmácias e medicamentos
contemplados no programa está disponível para consulta no aplicativo ou na
área exclusiva do beneficiário no site Bradesco Saúde.
Válido enquanto vigorarem o contrato entre a Bradesco Saúde e a Orizon e o convênio entre a Orizon e as farmácias
credenciadas.
3
Campanha válida nas farmácias participantes por tempo indeterminado, podendo ser alterada ou cancelada a qualquer
momento, sem aviso prévio.
2

Ferramentas de gestão
Fornecem informações e relatórios feitos sob medida para o gerenciamento do
plano contratado. Movimentação cadastral ágil e fácil pelo sistema MOVE SPG
(Movimentação Expressa de Seguro para Grupos). Disponível para empresas
com até 199 pessoas.

Clube+Saúde
Quem tem Bradesco Saúde pode contar com o Clube+Saúde, que proporciona
descontos, benefícios e outras oportunidades direcionadas à saúde e ao bem-estar.
E que combinam com você. Acesse clubemais.bradescosaude.com.br e confira
as vantagens exclusivas disponíveis para você.

Escaneie o QR
code ao lado e
instale o aplicativo.
Caso tenha outros produtos, baixe também o aplicativo da Bradesco Seguros e tenha,
em um único local, todas as informações sobre seus seguros contratados.

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
Siga a Bradesco Saúde nas redes sociais.

Produtos registrados na ANS sob os números:
483995191 - Bradesco Saúde Efetivo IV Q CE
483994193 - Bradesco Saúde Efetivo IV Q CE copart.
483997198 - Bradesco Saúde Efetivo IV E CE
483996190 - Bradesco Saúde Efetivo IV 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.

