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COMUNICADO
ANS – SUSPENSÃO DE REAJUSTES POR 120 DIAS
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
Prezado Beneficiário,
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou em 21/08/2020 que está suspensa, por 120 dias, a aplicação de
reajustes aos contratos de planos de saúde para todos os tipos de planos, individual/familiar, coletivos por adesão e
empresariais. Cada tipo de plano tem uma regra específica para a suspensão.
Segundo nota de esclarecimento divulgada pela Agência em 26/08/2020, a suspensão terá início em setembro/2020 e
término em dezembro/2020, e será válida para reajustes anuais e por mudança de faixa etária dos planos de assistência
médica e exclusivamente odontológica.
Veja como ficam as cobranças de acordo com a nota de esclarecimento da ANS:
Contrato que tiverem sidos reajustados de jan/20 a ago/20, nos tipos de contratação Individual/familiar, Coletivos por
adesão e empresariais até 29 pessoas, a mensalidade acrescida do percentual de reajuste aplicado não será cobrada nas
competências de Set/20 a Dez/20, desta forma de Set/20 a Dez/20 o valor das mensalidades será o mesmo antes da aplicação
do reajuste. O valor com reajuste será retomado a partir de Jan/21.
Contratos com reajustes previstos entre Set/20 e Dez/20, nos tipos de contratação Individual/familiar, Coletivos por adesão
e empresariais até 29 pessoas, não haverá aplicação do índice em 2020, a aplicação ocorrerá em Jan/21.
Para os contratos Coletivos Empresarias com mais de 30 vidas, de acordo com a ANS, as regras são as seguintes:
Contrato que tiverem sidos reajustados de jan/20 a ago/20, os valores serão mantidos com reajuste nos meses entre
Setembro de 2020 e Dezembro de 2020;
Contratos com reajustes previstos entre Set/20 e Dez/20, os reajustes somente ocorrerão se houver o “de acordo” formal
entre a empresa contratante e a Operadora de planos de saúde
A ANS informa que a recomposição dos valores não aplicados em 2020 será realizada ao longo de 2021
Para os clientes da Affix, os valores eventualmente cobrados no mês de setembro serão deduzidos nos boletos com
vencimento em outubro de 2.020
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Fonte: http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19-coronavirus-todas-as-noticias/5913-ans-determina-suspensao-de-reajustes-de-planos-de-saude-por-120-dias
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Atenciosamente,
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