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NextSeisa plano empresa-Plano de saúde NextSeisa
empresarial-NextSeisa empresas

NextSeisa plano empresa - Informações sobre o Plano de saúde NextSeisa
empresarial, tabela de preços, cotação online, rede de hospitais e laboratórios,
prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de
atendimento, datas de vencimento, promoções, normas para aceitação. Consulte
nosso corretor de planos de saude e contrate o convênio médico NextSeisa para
empresas.

Normas para aceitação NextSeisa Saúde plano para empresas:

Empresas de 02 a 99 usuários ( acima desta quantidade solicite aqui uma cotação personalizada)

Mínimo 2 usuários com pelo menos 1 titular com vínculo com a empresa

Sócios, funcionários e estagiários até 58 anos

Dependentes: Cônjuge ou companheiro até 58 anos e filhos tutelados e enteados até 24 anos e filhos
inválidos de qualquer idade

- É Obrigatória a comprovação do vínculo empregatício com a empresa através da
apresentação do relatório do FGTS, com guia quitada

Prestadores de serviço: sem aceitação

Taxa de inscrição: R$ 50,00 por contrato

Usuários=funcionários/sócios + dependentes (cônjuge e filhos)

Documentação obrigatória para aceitação NextSeisa empresarial:

CNPJ e Contrato Social, Contrato Individual ou MEI (Micro Empresa Individual)

Cópia da Relação do FGTS (GFIP) com guia de quitação/ Funcionários recém contratado cópia da ficha
de registro;

Titulares: Cópia do RG, CPF, CNS (Cartão Nacional do SUS) e comprovante de endereço

Dependentes: Cópia do RG, CPF, CNS (Cartão Nacional do SUS) e Certidão de Casamento ou Cópia
Escritura Pública para companheiros sem filhos em comum, Certidão Nascimento dos filhos, Cópia da
Tutela do Menor (Tutelado), Cópia da escritura Publica (enteados);

Condição para Redução de carências:
Empresa tenha no mínimo de 6 meses de plano anterior;
Máximo de 90 dias de inadimplência do último pagamento;
Idade máxima de 58 anos.
Cópia dos 3 últimos comprovantes de pagamentos, cópia das carteirinhas e/ou carta de permanência da
operadora anterior.
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Tabelas mês NOVEMBRO/2015 - Preços por pessoa

*Todas as informações estão sujeitas à alterações, sem aviso prévio, pela operadora de plano de saúde.

Tabelas de preços NextSeisa Saúde plano empresarial

Tabela de preços NextSeisa empresarial
 de 02 a 29 vidas de 30 a 99 vidas

Categoria STAR STAR

Acomodação Enfermaria Enfermaria

0 a 18 anos 69.32 64.02

19 a 23 anos 94.14 86.95

24 a 28 anos 110.52 102.08

29 a 33 anos 110.52 102.08

34 a 38 anos 110.52 102.08

39 a 43 anos 123.45 114.02

44 a 48 anos 170.48 157.46

49 a 53 anos 203.55 188.01

54 a 58 anos 292.71 270.35

59 anos ou + 415.06 383.36

Abrangência Alguns municípios da Grande São Paulo

Rede credenciada de Laboratórios e Hospitais NextSeisa em Guarulhos e Grande SP

H - Hospital (Internações Programadas) M - Maternidade 
PS - Pronto-Socorro A - Ambulatorial PA - Pronto atendimento

Plano NextSeisa Guarulhos - REDE PRÓPRIA em outras cidades

Região Hospital / Unidades Atendimento Local

Grande
SP

Centro Medico AMA - Aruja A Av. Melvin Jones, 208 - Centro - Aruja - SP

Grande
SP

Centro Medico Aruja A Av. Antonio Afonso de Lima, 200 - Aruja - SP

Grande
SP

Centro Medico - Urgencias PA Av. Esperanca, 376 - Guarulhos - SP

Grande
SP

Centro Medico da Mulher A R. Brasilina, 109 - Vila Progresso - Guarulhos -
SP

Grande
SP

Centro Medico de Ortopedia A R. Anita Guastini Eiras, 173 - Guarulhos - SP

Grande
SP

Centro Medico de Pediatria A R. Anita Guastini Eiras, 195 - V.Zaira -
Guarulhos - SP



Grande
SP

Centro Medico Guarulhos A Av. Timoteo Penteado, 141 - V. Progresso -
Guarulhos

Grande
SP

Centro Pronto Atendimento A-PA Av. Esperanca, 400 - Guarulhos - SP

Grande
SP

Clinica Promocao a Saude A Av. Timoteo Penteado, 600 - Guarulhos - SP

Grande
SP

Centro Medico AMA -
Itaquaquecetuba

A-Exames R.Sebastiao Ferreira dos Santos, 121 -
Itaquaquecetuba

SP-Leste Centro Medico SP A Av. Sao Miguel, 9.248 - S.M.Paulista - Sao
Paulo

Plano NextSeisa Guarulhos - Rede de Hospitais em outras cidades

Região Cidade Hospital STAR

Grande SP Guarulhos Bom Clima H

Grande SP Guarulhos Carlos Chagas - Guarulhos H-M

Grande SP Guarulhos Saude Guarulhos H

Grande SP Guarulhos Stella Maris - Guarulhos H

Grande SP Itaquaquecetuba AMA - Itaquaquecetuba PS

Prazos de carências plano NextSeisa Saude empresarial

Situação A - Carências NORMAIS NextSeisa Saúde:

Para empresas de 02 a 29 usuários:

A - 24 horas:  Urgências, Emergências e Acidentes Pessoais

B - 30 dias: consultas médicas, exames de análises clínicas, hematologia, radiologia simples,
eletrocardiografia e mamografia

C - 90 dias: Audiometria, exames endoscópicos, teste ergométrico, exames, oftalmológicos e
otorrinolaringológicos, ultrassonografia, eletroencefalografia; fisioterapia

D - 120 dias: Demais exames de análises clínicas, algumas cirurgias ambulatoriais de pequeno porte, e
citopatologia, cistoscopia, colonoscopia, colposcopia, citologia oncótica (papanicolau), broncoscopia,
retossigmoidoscopia, provas de função pulmonar, líquor, mapeamento de retina, exames cardiológicos,
eletroneuromiografia, densitometria óssea, radiologia com contraste e testes alergológicos

E - 180 dias: Internações clínicas e cirúrgicas (não relacionadas às doenças preexistentes), laparoscopia
diagnóstica, monitoragem cardiofetal, videolaparoscopia; ressonância magnética, medicina nuclear
(mapeamento, cintilografia, terapia), fotocoagulação, radiologia intervencionista, tomografia
computadorizada, psicoterapia, fonoaudiologia e todos os demais exames para diagnóstico e tratamentos
terapêuticos contratualmente cobertos, desde que não relacionadas às doenças preexistentes



F - 180 dias: Diálise e hemodiálise; procedimentos, clínicos ou cirúrgicos, relacionados a transplantes (rim
e córnea, internações psiquiátricas; internações hospitalares de doenças infecto-contagiosas,
hemodinâmica e angiografia digital; transfusões e hemoderivados; neurocirurgia e cirurgia cardíaca,
angioplastias em geral; quimioterapia e radioterapia; desde que não relacionadas às doenças
preexistentes.

G - 10 meses: Parto

H - 24 meses: Doenças e lesões preexistentes

Situação B - CÓDIGO 117 - Carências NextSeisa Saúde:

Para empresas de 02 a 29 usuários:

A - 24 horas:  Urgências, Emergências e Acidentes Pessoais

B - 24 Horas: consultas médicas, exames de análises clínicas, hematologia, radiologia simples,
eletrocardiografia e mamografia

C - 30 dias: Audiometria, exames endoscópicos, teste ergométrico, exames, oftalmológicos e
otorrinolaringológicos, ultrassonografia, eletroencefalografia; fisioterapia

D - 30 dias:  Demais exames de análises clínicas, algumas cirurgias ambulatoriais de pequeno porte, e
citopatologia, cistoscopia, colonoscopia, colposcopia, citologia oncótica (papanicolau), broncoscopia,
retossigmoidoscopia, provas de função pulmonar, líquor, mapeamento de retina, exames cardiológicos,
eletroneuromiografia, densitometria óssea, radiologia com contraste e testes alergológicos

E - 90 dias:  Internações clínicas e cirúrgicas (não relacionadas às doenças preexistentes), laparoscopia
diagnóstica, monitoragem cardiofetal, videolaparoscopia; ressonância magnética, medicina nuclear
(mapeamento, cintilografia, terapia), fotocoagulação, radiologia intervencionista, tomografia
computadorizada, psicoterapia, fonoaudiologia e todos os demais exames para diagnóstico e tratamentos
terapêuticos contratualmente cobertos, desde que não relacionadas às doenças preexistentes

F - 120 dias: Diálise e hemodiálise; procedimentos, clínicos ou cirúrgicos, relacionados a transplantes (rim
e córnea, internações psiquiátricas; internações hospitalares de doenças infecto-contagiosas,
hemodinâmica e angiografia digital; transfusões e hemoderivados; neurocirurgia e cirurgia cardíaca,
angioplastias em geral; quimioterapia e radioterapia; desde que não relacionadas às doenças
preexistentes.

G - 10 meses: Parto

H - 24 meses: Doenças e lesões preexistentes

Situação C - CÓDIGO 118 - Carências NextSeisa Saúde:

Para empresas de 02 a 29 usuários:

A - 24 horas:  Urgências, Emergências e Acidentes Pessoais

B - 24 Horas: consultas médicas, exames de análises clínicas, hematologia, radiologia simples,
eletrocardiografia e mamografia

C - 24 Horas: Audiometria, exames endoscópicos, teste ergométrico, exames, oftalmológicos e
otorrinolaringológicos, ultrassonografia, eletroencefalografia; fisioterapia

D - 24 Horas: Demais exames de análises clínicas, algumas cirurgias ambulatoriais de pequeno porte, e
citopatologia, cistoscopia, colonoscopia, colposcopia, citologia oncótica (papanicolau), broncoscopia,
retossigmoidoscopia, provas de função pulmonar, líquor, mapeamento de retina, exames cardiológicos,
eletroneuromiografia, densitometria óssea, radiologia com contraste e testes alergológicos



E - 60 dias:  Internações clínicas e cirúrgicas (não relacionadas às doenças preexistentes), laparoscopia
diagnóstica, monitoragem cardiofetal, videolaparoscopia; ressonância magnética, medicina nuclear
(mapeamento, cintilografia, terapia), fotocoagulação, radiologia intervencionista, tomografia
computadorizada, psicoterapia, fonoaudiologia e todos os demais exames para diagnóstico e tratamentos
terapêuticos contratualmente cobertos, desde que não relacionadas às doenças preexistentes

F - 60 dias: Diálise e hemodiálise; procedimentos, clínicos ou cirúrgicos, relacionados a transplantes (rim
e córnea, internações psiquiátricas; internações hospitalares de doenças infecto-contagiosas,
hemodinâmica e angiografia digital; transfusões e hemoderivados; neurocirurgia e cirurgia cardíaca,
angioplastias em geral; quimioterapia e radioterapia; desde que não relacionadas às doenças
preexistentes.

G - 10 meses: Parto

H - 24 meses: Doenças e lesões preexistentes

Situação D - CÓDIGO 141 - Carências NextSeisa Saúde:

Para empresas de 02 a 29 usuários:

A - 24 horas:  Urgências, Emergências e Acidentes Pessoais

B - 24 Horas: consultas médicas, exames de análises clínicas, hematologia, radiologia simples,
eletrocardiografia e mamografia

C - 24 Horas: Audiometria, exames endoscópicos, teste ergométrico, exames, oftalmológicos e
otorrinolaringológicos, ultrassonografia, eletroencefalografia; fisioterapia

D - 24 Horas: Demais exames de análises clínicas, algumas cirurgias ambulatoriais de pequeno porte, e
citopatologia, cistoscopia, colonoscopia, colposcopia, citologia oncótica (papanicolau), broncoscopia,
retossigmoidoscopia, provas de função pulmonar, líquor, mapeamento de retina, exames cardiológicos,
eletroneuromiografia, densitometria óssea, radiologia com contraste e testes alergológicos

E - 60 dias:  Internações clínicas e cirúrgicas (não relacionadas às doenças preexistentes), laparoscopia
diagnóstica, monitoragem cardiofetal, videolaparoscopia; ressonância magnética, medicina nuclear
(mapeamento, cintilografia, terapia), fotocoagulação, radiologia intervencionista, tomografia
computadorizada, psicoterapia, fonoaudiologia e todos os demais exames para diagnóstico e tratamentos
terapêuticos contratualmente cobertos, desde que não relacionadas às doenças preexistentes

F - 30 dias: Diálise e hemodiálise; procedimentos, clínicos ou cirúrgicos, relacionados a transplantes (rim
e córnea, internações psiquiátricas; internações hospitalares de doenças infecto-contagiosas,
hemodinâmica e angiografia digital; transfusões e hemoderivados; neurocirurgia e cirurgia cardíaca,
angioplastias em geral; quimioterapia e radioterapia; desde que não relacionadas às doenças
preexistentes.

G - 10 meses: Parto

H - 24 meses: Doenças e lesões preexistentes

Situação E - CÓDIGO 106 - Carências NextSeisa Saúde:

Para empresas de 02 a 29 usuários:

A - 24 horas:  Urgências, Emergências e Acidentes Pessoais

B - 24 Horas: consultas médicas, exames de análises clínicas, hematologia, radiologia simples,
eletrocardiografia e mamografia

C - 24 Horas: Audiometria, exames endoscópicos, teste ergométrico, exames, oftalmológicos e
otorrinolaringológicos, ultrassonografia, eletroencefalografia; fisioterapia



D - 24 Horas: Demais exames de análises clínicas, algumas cirurgias ambulatoriais de pequeno porte, e
citopatologia, cistoscopia, colonoscopia, colposcopia, citologia oncótica (papanicolau), broncoscopia,
retossigmoidoscopia, provas de função pulmonar, líquor, mapeamento de retina, exames cardiológicos,
eletroneuromiografia, densitometria óssea, radiologia com contraste e testes alergológicos

E - 60 dias:  Internações clínicas e cirúrgicas (não relacionadas às doenças preexistentes), laparoscopia
diagnóstica, monitoragem cardiofetal, videolaparoscopia; ressonância magnética, medicina nuclear
(mapeamento, cintilografia, terapia), fotocoagulação, radiologia intervencionista, tomografia
computadorizada, psicoterapia, fonoaudiologia e todos os demais exames para diagnóstico e tratamentos
terapêuticos contratualmente cobertos, desde que não relacionadas às doenças preexistentes

F - 30 dias: Diálise e hemodiálise; procedimentos, clínicos ou cirúrgicos, relacionados a transplantes (rim
e córnea, internações psiquiátricas; internações hospitalares de doenças infecto-contagiosas,
hemodinâmica e angiografia digital; transfusões e hemoderivados; neurocirurgia e cirurgia cardíaca,
angioplastias em geral; quimioterapia e radioterapia; desde que não relacionadas às doenças
preexistentes.

G - 10 meses: Parto

H - 24 meses: Doenças e lesões preexistentes

Para empresas a partir de 30 usuários:

Não há carências

Documentação necessária:

Contrato Social + últimas alterações ou Contrato de Empresa Individual

Cartão do CNPJ (vigente)

Relação da Guia de Recolhimento do FGTS

Ficha de Declaração de Saúde preenchida e assinada pelo próprio funcionário

Região de atendimento NextSeisa Saúde:

Municípios de São Paulo, Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba

Datas de vigência do contrato e vencimento das parcelas:

10 dias corridos a partir da data de protocolo na operadora.
Prazo para regularização da pendência:
- A partir da data de aviso da pendência, 48 horas para regularização, se for regularizado dentro do prazo,
a vigência permanece a mesma;
- A cada dia de atraso, será contado um dia a mais na vigência.
Se houver a segunda devolução:  
-Conta-se 10 dias para vigência a partir da nova data do protocolo na operadora.
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