
Barueri, 17 de setembro de 2018

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL NA BAHIA SINDJ

Contrato n°743134
Ref.: Reajuste Anual

Anualmente os contratos de planos de saúde são reajustados de acordo com as regras da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) e segundo as cláusulas do contrato.

Comunicamos que o mês de aniversário do seu contrato é Outubro.

Conforme cláusulas contratuais, o percentual do reajuste previsto é de 20,98%, que incidirá sobre as
contraprestações pecuniárias do contrato de Assistência Médica ou Odontológica, a partir de 01/10/2018.

Antes de detalhar as especificações do seu reajuste, lembramos que o índice apresentado não corresponde
exatamente ao que foi apurado no Reajuste Contratual, em razão de critério adotado pela Amil Saúde.

 composto pelos índices técnico e financeiro.Reajuste Contratual:

0,6000

PE = Ponto de Equilíbrio do contrato.Onde:

0,8514

S = Sinistralidade;

]-1 0,4190

IT = Índice Técnico;

]- 1

utilizado quando a sinistralidade estiver maior que o ponto de equilíbrio estabelecido

PE
IT =[

S

Na hipótese de o nível de sinistralidade ser menor que o ponto de equilíbrio, o índice técnico será igual a zero.
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Índice Técnico:

contratualmente.

O índice técnico é calculado da seguinte forma:

=

Índice Financeiro: definido pela variação dos custos médicos e hospitalares (VCMH) e calculado de
acordo com avariação dos custos e das despesas assistenciais, levando em consideração a carteira de cliente da
Operadora.
Dessa forma, o índice financeiro possui a função de restabelecer o equilíbrio dos preços, uma vez que os custos
médicos estão sempre em atualização.
Nos planos exclusivamente odontológicos, o reajuste financeiro será apurado conforme o índice oficial disposto
no contrato.

Cálculo do reajuste anual de acordo com as cláusulas contratuais:
Agora entenda melhor os detalhes:

CP = Contraprestações Pecuniárias.Onde: DA = Despesas Assistenciais;S = Sinistralidade;

DA
S =

CP
0,8514

 231.177,62
=

 271.528,19

Abaixo, detalhamos todos os critérios e as variáveis usados conforme as cláusulas do contrato.

Sinistralidade: proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do contrato.

=

Portanto, define-se como sinistralidade a seguinte relação:



Agora que já esclarecemos todos os detalhes do seu reajuste, esperamos oferecer a melhor assistência médica a
sua empresa, com a mesma excelência e a transparência de sempre.

Para mais informações, ligue para a Amil Saúde nos telefones:
Capitais e Regiões Metropolitanas - 3003-1332.
Demais localidades - 0800 703 9800.

Você também poderá acessar o nosso site: www.amil.com.br e verificar todos os serviços oferecidos para a sua
empresa.
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O cálculo do Reajuste Contratual é feito da seguinte forma:

Aplicando os conceitos acima ao contrato em análise, temos:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

Atenciosamente,


