
Prezado(a) Beneficiário / Contratante, 

Foi divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 21/08/2020, que as 
cobranças de reajustes nas mensalidades dos planos de saúde estão suspensas no período de 
setembro a dezembro de 2020, a depender do tipo de contrato e data base:

Dos contratos Coletivos que tenham até 29 vidas – Empresarial e Adesão

Para os contratos coletivos independente do tipo de contratação que tenham até 29 (vinte e 
nove) vidas que já tiverem sido reajustados entre maio e agosto de 2020, a parcela referente ao 
percentual de reajuste não poderá ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. 
Nesses meses, a mensalidade voltará a ter o valor cobrado pela operadora antes do reajuste 
2020. Os contratos que ainda não tiverem sido reajustados não poderão ter o percentual de 
reajuste aplicado em 2020.

Dos contratos Coletivos por Adesão que tenha 30 vidas ou mais

Para os contratos coletivos por adesão que tenham 30 (trinta) vidas ou mais que já tiverem sido 
reajustados entre janeiro e agosto de 2020, a mensalidade acrescida do percentual de reajuste 
não poderá ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Os contratos que ainda não 
tiverem sido reajustados não poderão ter o percentual de reajuste aplicado em 2020.

Dos contratos Coletivos Empresariais que tenha 30 vidas ou mais

Para os contratos coletivos empresariais que tenham 30 (trinta) vidas ou mais em que os 
percentuais já tenham sido negociados até 31 de agosto de 2020, as mensalidades serão 
mantidas da forma acordada entre as partes e não haverá suspensão de cobrança de 
mensalidade reajustada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Para os casos em que os 
percentuais não tenham sido definidos, o percentual de reajuste não poderá ser aplicado nos 
meses de setembro a dezembro de 2020. Entretanto, no caso dos planos com 30 ou mais vidas, a 
pessoa jurídica contratante poderá optar por não ter o reajuste suspenso, se for do seu interesse, 
desde que a operadora faça uma consulta formal junto ao contratante. Caso contrário, o reajuste 
não poderá ser aplicado nos meses de setembro a dezembro de 2020.

Dos contratos Individuais/familiares

Para os planos individuais/familiares, o período de aplicação do reajuste 2020 é de maio de 
2020 a abril de 2021. Como a ANS ainda não divulgou o percentual máximo para esse período, 
não haverá qualquer cobrança em 2020.

Registra-se, que a Unimed Gerais de Minas, está adotando as medidas necessárias, de acordo 
com o seu tipo de contrato, para suspender temporariamente a cobrança dos reajustes anual e 
por mudança de faixa etária incidentes no período anunciado. 

Para os contratantes que têm reajustes atingidos por essa medida, cujos boletos/faturas já 
haviam sido emitidos antes do anúncio da ANS, os mesmos deverão ser quitados em 
conformidade com os valores faturados, onde, posteriormente, será feita a devida 
compensação.

Por fim, cumpre esclarecer que os valores suspensos serão recompostos a partir de janeiro de 
2021, conforme regras as serem estabelecidas pela ANS. 

COMUNICADO SOBRE A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA NA
COBRANÇA DOS REAJUSTES NOS PLANOS DE SAÚDE

COMUNICADO

Em caso de qualquer dúvida e para melhores esclarecimentos, pedimos que entre em contato:

Plano Individual/Familiar: (38) 3729-7200
Plano Coletivo (Empresarial ou Coletivo por Adesão): (38) 3729-7222 ou 9 9991-8660 ou
9 9899-4476
E-mail: crempresa@unimedgm.coop.br 

UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
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Esse é o plano!

Gerais de Minas

Publicação: 23 de setembro de 2020.
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