SulAmérica Saúde Taubaté
Escolha o melhor plano de saúde para sua empresa,
faça simulação online com nossos consultores. Menores
carências, descontos na
mensalidade e muito mais.
Planos de Saúde Taubaté. Planos de saúde
familiar ou empresarial partir de 3 vidas.

SulAmérica Saúde
A SulAmérica Saúde tem o melhor seguro
saúde empresarial para Taubaté. Com o plano
de saúde empresarial SulAmérica sua família e sua empresa estarão cobertos com o que
há de melhor em rede de atedendimento médico. São milhares de consultórios clíncias e
laboratórios por todo Brasil.
Você pode ter o melhor em plano de saúde de Taubaté com mensalidades menores, a
SulAmérica tem uma tabela especial para nossa região e descontos para os planos de
saúde empresariais. A SulAmérica Saúde tem planos de saúde sem carências para
empresas a partir de 10 vidas.
Baixe aqui a apresentação dos planos SulAmérica PME de 3 a 29 vidas, SulAmérica
PME de 30 a 99 vidas ou o SulAmérica Empresarial com 100 vidas ou mais.

Rede credenciada do plano de saúde em São José dos Campos
Você pode escolher um bom plano de saúde para sua empresa ou família, verificando os
Hospitais credenciados, relação de médicos, clínicas e laboratórios para atendimento.
A SulAmérica Saúde tem atendimento nos principais hospitais de Taubaté, assim você
poderá optar pelos locais de atendimento SulAmérica Saúde mais convenientes para
você e sua família..
A rede credenciada hospitalar da SulAmérica é ampla em todo Vale e Litoral são
centenas de hospitais a sua escolha para utilização. Além de hospitais, clínicas e
laboratórios para atendimento em seu plano de saúde, a SulAmérica oferece uma rede
de farmácias para compra de medicamentos com descontos, solicite a rede de farmácias
SulAmérica em Taubaté pelo telefone. Em todo Brasil são mais de 5.400 farmácias
conveniadas.

Cotação plano de saúde SulAmérica Taubaté
Ajudaremos você a reduzir o custo do plano de saúde orientando na escolha do melhor
plano para o perfil da sua empresa ou família. Os preços de planos de saúde variariam
de acordo com a categoria, área de abrangência e rede credenciada, a SulAmérica Saúde
tem várias opções de planos para sua escolha.
Solicite sua cotação de plano de saúde em nosso atendimento, basta ligar para um dos
telefones listados acima ou poderá ainda baixar um cotador em Excel e fazer a cotação
em seu computador. Esse cotador atenderá corretamente os seguintes perfis:






Empresa entre 3 e 29 vidas, com CNPJ em Taubaté onde estejam aderindo
todos os sócios e seus dependentes diretos (Sem agredados como pai, mãe, sogro
e sogra), sem funcionários.
Empresa entre 3 e 29 vidas, com CNPJ em Taubaté onde estejam aderindo
todos os funcionários registrados e seus dependentes diretos (Sem agredados
como pai, mãe, sogro e sogra), sem os sócios.
Empresa entre 3 e 29 vidas, com CNPJ em Taubaté onde estejam aderindo
todos os sócios e todos os funcionários registrados e seus dependentes diretos
(Sem agredados como pai, mãe, sogro e sogra). NENHUM funcionário ou sócio
ficou de fora.

Se sua empresa se enquadra em um desses perfis, baixe aqui o cotador SulAmérica
Saúde Taubaté. Se o seu perfil se diferencia dos mencionados acima pela NÃO
ADESÃO de um ou mais sócios ou funcionários registrados, entre em contato com
nossa equipe e faremos sua cotação rapidamente.
Você pode baixar também nossa planilha de cotação e preencher com os dados de sua
empresa e o número de pessoas que irão aderir ao plano. O preenchimento é fácil e
rápido e sua cotação fica pronta em minutos. Após o preenchimento envie para o e-mail
contato@corretordeplano.com.br. Lembrando que a qualquer momento poderá
solicitar apoio ao nosso atendimento, seja telefone ou e-mail, estaremos sempre a
disposição.

SulAmérica saúde sem carências
Com toda essa cobertura a SulAmérica ainda tem condições especiais para a redução de
carências do seu plano de saúde. Se você tem um plano de saúde atualmente, podemos
fazer uma redução de carências na troca pelo plano SulAmérica Saúde. Se sua empresa
tem 10 vidas ou mais para entrar no plano, a SulAmérica isenta as carências. São as
menores carências em planos de saúde.

Escolha bem seu plano de saúde
Fique atento as condições de contratação de cada plano de saúde e verifique se a
cobertura oferecida atende as suas necessidades. Veja quais são os hospitais, consulte a
relação de médicos, laboratórios e locais para atendimento de urgência e emergência em
sua região.
Procure saber se as consultas são em consultórios ou em centros clínicos do próprio

plano, em alguns casos os atendimentos nesses centros clínicos podem demorar mais.
Confirme também com o corretor de plano de saúde se esse plano tem ou não taxa de
consulta, se na sua região a relação de médicos tem todas as especialidades.
Procure saber também, os diferenciais do plano, dessa forma poderá escolher melhor
entre as várias opções disponíveis atualmente.
Tomando precauções, você pode ficar seguro em sua escolha e contratar, não só o
melhor plano de saúde de Taubaté, mas aquele que mais atende suas necessidades.

Planos de Saúde Taubaté
(12) 3426-3295 / 3426-3296
(12) 9 9162-0045 / (12) 9 9797-2302

