CONTRATAÇÃODOSPLANOSDESAÚDECABEFI
INFORMAÇÕESBÁSICASEORIENTAÇÕES

CABEFI-CAIXABENEFICENTE
DOSFUNCIONÁRIOSDOGRUPOIGUAÇU

www.cabeﬁ.com.br

CONTRATAÇÃODOS
PLANOSDESAÚDECABEFI
INFORMAÇÕESBÁSICAS
EORIENTAÇÕES

REGISTRONAANSNº41.402-6.

MISSÃO:
Cuidar do bem estar físico e mental dos
associados e dependentes, através da
excelêncianaprestaçãodeserviçosnasáreas
médico-hospitalar, odontológica e social,
buscandoamelhoriadaqualidadedevida.
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INFORMAÇÕESBÁSICASEORIENTAÇÕESPARA
CONTRATAÇÃODOSPLANOSDESAÚDECABEFI

Carência:Adesãoaté30diasapósaadmissão,semcarência.
Inclusãodecônjugeouﬁlhosaté30diasdocasamentoou

donascimento:Semcarência.
Adesãoapós30diasdaadmissão,inclusãodecônjugeede

dependentesapós30diasdonascimento:

Planodesaúde“cabeﬁ100”‒Registradonaanssobnº475469167
nosegmento:Ambulatorial,hospitalar,obstetríciaeodontológico.
Acomodação:Enfermaria(coletivo).

24horasatendimentoemurgênciaeemergência.
30diasconsultas,exames,ﬁsioterapiaeterapias.
180diasinternações,quimioterapiaeoutros.

Planodesaúde“executivo”‒Registradonaanssobnº475468169
nosegmento:Ambulatorial,hospitalar,obstetríciaeodontológico.
Acomodação:Apartamento.
Planoodontológico:Planonacional,SulAméricaOdonto,produto
“583”rolampliado,comcoparticipação,incluídonacontribuição.
Abrangência do plano de saúde: grupo de municípios:  Cornélio
Procópio,  Londrina,  Bandeirantes,  Santa Mariana,  Uraí,  Nova
Fatima,Arapongas.
Modelodecontratação:Planocoletivoempresarial.
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300diaspré-nataleparto.
CPT-CoberturaParcialTemporária:Suspensãoporaté24mesesdas
coberturasparaprocedimentosdealtacomplexidadeeinternações
cirúrgicasrelacionadosexclusivamenteàDLP(doençaselesõespréexistentes)declarada.Quandoconﬁrmadaaadesãonoprazode30
diasnascondiçõesexigidas,aCPTnãoseráaplicada.
Autorização prévia: Consultas eletivas, internações, cirurgias
programadaseexameslaboratoriaisedeimagem.
Dosbeneﬁciáriosativoseseusdependentesaempresarepassaráa
Cabeﬁovalorintegral,porvida(titularedependente),deacordo
comatabelavigente.



Condições de admissão: Destina-se às pessoas vinculadas às
patrocinadorasporrelaçãoempregatícia,aosadministradores,aos
demitidosouaposentadosnostermosdosarts.30e31dalei9656,ea
seus dependentes e agregados nos termos do estatuto e
regulamentos.

Os valores devidos pelos beneﬁciários, de contribuição e
coparticipação,serãodescontadosemfolhadepagamento.

Vigência: Prazo indeterminado enquanto o beneﬁciário manter o
vinculocomapatrocinadora,nostermosdoestatutoeregulamento
vigentes.

As contribuições e coparticipação dos "agregados" e inativos
(aposentados e demitidos) serão cobradas em nome do próprio
beneﬁciárioatravésdeboletobancário.
Atabeladevalordacontribuiçãoseráreanalisadaemjaneirodecada
ano,podendoserreajustadacombasenainﬂaçãodosetoroupor
sinistralidade.Haveráalteraçãodovalor/vidapormudançadafaixa
etárianomêssubsequenteaodoaniversário.
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TABELADEVALORESDECONTRIBUIÇÃOÀCABEFI
DATADOVENCIMENTODAMENSALIDADE:DIA15DOMÊSSUBSEQUENTEAODACOMPETÊNCIA.

TABELADEPREÇOS

TABELABÁSICA

FAIXAETARIA

CABEFI100 - COLETIVO

- INDIVIDUAL

0

18

130,60

177,27

19

23

160,91

218,40

24

28

182,56

247,80

29

33

200,82

272,58

34

38

222,90

302,57

39

43

264,05

358,42

44

48

321,94

437,00

49

53

442,40

600,49

54

58

499,91

678,56

59

100

783,26

1.063,16


Iníciodavigência:Janeiro/2022
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CABEFIEXECUTIVO

VALORESAPRESENTADOSCOMDESCONTOFINANCEIROCONCEDIDOPELAS
PATROCINADORASSOBREATABELAORIGINALREGISTRADANAANSEMJANEIRO/2016
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CO-PARTICIPAÇÃO:

II -consulta nas demais especialidades médicas: em até 14


 (quatorze)diasúteis;

III -consulta/sessão com fonoaudiólogo:  em até 10 (dez) dias
I-

30%(trintaporcento)dovalordasconsultasmédicas;



 úteis;

II- 30% (trinta por cento) das despesas com exames, por

IV -consulta/sessãocomnutricionista:ematé10(dez)diasúteis;



V -consulta/sessãocompsicólogo:ematé10(dez)diasúteis;

procedimento,limitadoaR$97,00.



III-5 0% (cinquenta por cento) do valor das despesas com

VI -consulta/sessãocomterapeutaocupacional: ematé10(dez)







InternaçõesPsiquiátricas,quando ultrapassados 30 (trinta)
diasdeinternação,contínuosounão,notranscorrerdoanode
contrato;

 diasúteis;

VII -consulta/sessãocomﬁsioterapeuta:ematé10(dez)diasúteis;



IV- 25% (vinte e cinco por cento) do valor das despesas com

VIII-consulta e procedimentos realizados com cirurgião-dentista:





procedimentosodontológicos.



Quando o Beneﬁciário ﬁzer jus ao reembolso previsto nos
Regulamentos, também incidirão os valores de co-participação,
conformeocaso.

IX -serviçosdediagnósticoporlaboratóriodeanálisesclínicasem


 regimeambulatorial:ematé3(três)diasúteis;

X -demais serviços de diagnóstico e terapia em regime


RESOLUÇÃONORMATIVA(RN)259DOSPRAZOS
MÁXIMOSPARAATENDIMENTOAOBENEFICIÁRIO

 ematé7(sete)diasúteis;

 ambulatorial:ematé10(dez)diasúteis;

XI -procedimentosdealtacomplexidade-PAC:ematé21(vintee


 um)diasúteis;

XII -atendimentoemregimedehospital-dia:ematé10(dez)dias
Art. 2º A operadora deverá garantir o acesso do beneﬁciário aos
serviços e procedimentos deﬁnidos no rol de procedimentos e
eventosemsaúdedaANSparaatendimentodascoberturasprevistas
dalein°
9.656,nomunicípioondeobeneﬁciárioosdemandar,desde
quesejaintegrantedaáreageográﬁcadeabrangênciaedaáreade
atuaçãodoproduto.
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I

- consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral,



 ginecologiaeobstetrícia:ematé7(sete)diasúteis;



 úteis;

XIII-atendimentoemregimedeinternaçãoeletiva:ematé21(vinte


 eum)diasúteis;e

XIV-urgênciaeemergência:imediato.
§1ºOsprazosestabelecidosnesteartigosãocontadosapartirda
data da demanda pelo serviço ou procedimento até a sua efetiva
realização.
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DECLARAÇÃODESAÚDE:Aoapresentaraadesãoaqualquerplano
oferecido pela CABEFI, os beneﬁciários, seus dependentes e
a g r e g a d o s  d e v e r ã o  p r e e n c h e r  i n d i v i d u a l m e n t e  a  ﬁ c h a
“DECLARAÇÃO DE SAÚDE”, que será apreciada por um médico
indicadopelaCABEFI.Omédicopoderáconvidarobeneﬁciáriopara
esclarecimentosquejulgarnecessários.

OsRegulamentosdosplanosCABEFIestãodeacordoesãoregidos
pelaLei9656/1998edemaispublicaçõeslegaispertinentes.

Osbeneﬁciárioscomprometem-sealeroEstatutoeRegulamentos
vigentes,naíntegra,aceitandoexpressamenteseusdireitos,deveres,
regrasdeutilização,custos,coparticipaçãoepenalidadesprevistas.

Osdocumentoscitados,aredecredenciadadosmédicos,dentistas,
hospitais, clinicas e laboratórios, assim como outras informações,
estãodisponíveisnainternet:www.cabeﬁ.com.br.

Ostitularescomprometem-seamanteratualizadososcadastrosna
CABEFI, de todo o grupo familiar vinculado: endereço, telefone,
estado civil, escolaridade, etc., possibilitando a CABEFI aplicar os
controles de utilização regulamentares e contatá-los sem
diﬁculdade. Qualquer deliberação da CABEFI, caso não receba
respostasdoscontatosrealizadosatravésdasinformaçõescadastrais
disponíveisserãoaceitascomoválidas.

Qualquer outra dúvida ou esclarecimento necessário poderá ser
obtidopresencialmentenaAdministraçãodaCABEFI:

Aomissãodeatualizaçãodeestadocivil,escolaridadeecondiçãode
dependente ou agregado sujeitará os beneﬁciário às penalidades
previstasnoEstatutoeRegulamentosvigentes.

Os regulamentos dos planos “CABEFI100”, “CABEFIEXECUTIVO” e
Estatutos serão entregues aos beneﬁciários no ato da adesão e
contémasinformaçõesnaíntegra.

Endereço:BR369,KM88,RodoviaMelloPeixoto.
CEP86.300-000
CornélioProcópio,Paraná
Telefone:(43)34011211/34011448.

OUVIDORIA CABEFI: Canal destinado à reclamações, dúvidas,
sugestõeseelogiossobreosPlanosCABEFI.

E-mailouvidoriacabeﬁ@iguacu.com.br,
Ramal1449oupessoalmente(comprévioagendamento).
ConsultasaANS:www.ans.gov.br
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