
Eletros-Saúde Família/Vinculados Tipo de Custeio Individual

Faixa Etária Mensalidade

0-18 R$ 366,00

19-23 R$ 439,66

24-28 R$ 513,17

29-33 R$ 658,52

34-38 R$ 732,18

39-43 R$ 951,04

44-48 R$ 1.098,19

49-53 R$ 1.282,04

54-58 R$ 1.683,23

59+ R$ 2.189,33

REAJUSTES DE MENSALIDADES 

ELETROS-SAÚDE FAMÍLIA 2019

Conforme previsto em regulamento, os planos de pré-pagamento do Eletros-Saúde sofrem 
reajustes de mensalidades, anualmente, a fim de manter o equilíbrio entre despesas e receitas. 
Sendo assim, a Eletros aprovou para os Planos Eletros-Saúde Família (474.938/15-3) e Eletros-Saúde 
Vinculados (467.576/12-2) o reajuste de 6,27%, apurado de acordo com o Fipe-Saúde acumulado 
no período de 12 meses, como previsto em regulamento.

Devido à baixa sinistralidade apurada e para manter a competitividade do plano, o percentual de 
reajuste está bem abaixo do índice definido pela ANS para os planos individuais (10%), além de ser 
bastante inferior ao praticado por outras operadoras, que aplicam reajustes de até 30% em seus 
produtos – muitos com condições de cobertura até bem inferiores às que são oferecidas a você, 
beneficiário do Eletros-Saúde.

Confira os valores atualizados após o reajuste:

Os novos valores são válidos por 12 meses e serão aplicados na mensalidade referente à utilização de 
janeiro de 2019, descontada na folha de pagamento (no  caso do Plano Eletros-Saúde Vinculados), 
boleto bancário ou débito automático (no caso do Plano Eletros-Saúde Família), com datas de 
vencimento conforme cada caso.

Se o seu familiar está inscrito no Plano Eletros-Saúde Vinculados, você ainda pode fazer a migração 
dele para o Plano Eletros-Saúde Família.



Sabemos que a escolha do plano de saúde ideal para a sua família tem um valor inestimável. Por 
isso, o Eletros-Saúde Família foi criado, para proporcionar sempre o cuidado, dedicação e a melhor 
assistência a quem você mais ama. Traga os seus descendentes até o 4º grau e familiares até o 
2º grau de colateralidade:

O plano oferece acesso à rede credenciada de excelência que você já conhece. Ou seja, os melhores 
hospitais, clínicas, laboratórios e tratamentos médicos e odontológicos do Rio e Grande Rio.

Confira os principais benefícios:

COMPARTILHE BONS MOMENTOS, QUALIDADE DE VIDA 
E OS BENEFÍCIOS DO ELETROS-SAÚDE FAMÍLIA. 

filhos

genros e noras

bisnetos

irmãos

netos 

cônjuges

sobrinhos

primos

Relacionamento próximo e especializado;

Rede credenciada de excelência;

Portabilidade sem carência para novas adesões;

Dedução no Imposto de Renda;

Autonomia no modelo de cobrança;

E muito mais!

O Eletros-Saúde pertence a todos nós. Adote medidas 
práticas e simples no dia-a-dia para utilizar os 
recursos do seu plano com muito mais consciência.  
Acesse www.eletrossaude.com.br e saiba mais!

O Eletros-Saúde disponibiliza soluções modernas e 
práticas para estar cada vez mais conectado com você 
e sua família. Por meio de nossos canais digitais, com 
autosserviços intuitivos, os beneficiários acessam as 
principais informações de seus Planos: 

Baixe o aplicativo 
Eletros-Saúde. 

Rápido, fácil, seguro 
e muito prático. 

Disponível para o seu 
celular ou tablet.

Reembolsos Cartão Virtual Coparticipação 
e Utilização

Atualização 
Cadastral

Declarações Cancelamento 
do Plano

Guia Médico Tabelas de 
Honorários


