
 

A 
Entidade ofertante do Plano de Saúde Benevix / Unimed Grande Florianópolis 
 

Assunto: Reajuste do Plano de Saúde Unimed Grande Florianópolis – Contrato Coletivo por 
Adesão 

 
A Benevix Administradora de Benefícios, enquanto gestora do seu contrato de plano de saúde, 
vem comunicar que o mês de Setembro é a data base para renovação contratual.  
 
As negociações iniciaram-se em Junho, com pleito de reajuste enviado pela Operadora de saúde 
de 60,71% (sessenta vírgula setenta e um por cento). A Benevix, após análise criteriosa dos 
resultados de sinistralidade do contrato (que é a relação entre as receitas com mensalidades, 
receitas com coparticipações e as despesas assistenciais do contrato) e de diversas rodadas de 
negociação junto a operadora de saúde, conseguiu acordar o índice de 19,95% (dezenove 
vírgula noventa e cinco por cento) a ser aplicado às mensalidades a partir de Outubro de 2021, 
com a cobrança retroativa diluída em 5 vezes. 
 
Ressaltamos que o índice de reajuste contempla o histórico de utilização do plano pelos 
participantes, as receitas oriundas de mensalidades e coparticipações nos últimos 12 meses, 
além do índice de inflação do período que impactam diretamente o valor dos serviços de saúde 
e administração. 
 

REAJUSTE NO VALOR DA 2ª VIA DO CARTÃO 
 

Informamos que a taxa cobrada para emissão de segunda via do cartão do plano de saúde, foi 
reajusta pela operadora no mesmo percentual de 19,95% (dezenove vírgula noventa e cinco 
por cento). 
 

ATUALIZAÇÃO TABELA DE COPARTICIPAÇÃO 
 

A nova tabela entrou em vigor desde 10/08/2021 onde os valores de consultas, serviços e 
demais procedimentos foram reajustados. 
 
Fique tranquilo! O teto limite de coparticipação por procedimento não será alterado.  

Reiteramos nosso compromisso e ficamos sempre à disposição através de nossos canais de 
atendimento. 

CANAIS DE ATENDIMENTO BENEVIX 
 Atendimento Chat Online – www.benevix.com.br; 
 Benê – Atendimento Virtual via WhatsApp: (27) 99953 6441; 
 Portal do cliente com diversos serviços disponíveis – www.benevix.com.br; 
 Central de Atendimento – 0800 606 7272 (Segunda a Sexta – 08 hs às 18 hs); 

 
Conte conosco! 
 
Benevix Administradora de Benefícios 
 

 

 


