Julho/2019
Assunto: Decisão Judicial – Reajuste anual de 2018 com Cobrança Retroativa – Plano
de saúde Coletivo por adesão Unimed Jundiaí – Contrato CAMARA DOS DIRIGENTES
LOJISTAS DE JUNDIAÍ – CDL (5661).
Prezado (a) Cliente,
Como já é do seu conhecimento, o seu contrato de plano de saúde é coletivo por adesão e
possui reajuste anual. Desta feita, mantendo a postura de transparência que norteia esta
administração, informamos que, por força da decisão judicial (Acordão do Recurso de
Agravo de instrumento nº 2252100-84.2018.8.26.0000) deferido em favor da Unimed
Jundiaí, foi autorizada a aplicação de reajuste anual referente ao ano de 2018.
Sendo assim, informamos que a partir do mês de JUNHO DE 2018 seu contrato será
reajustado, cuja aplicação de índice foi estipulada em 22%. Na mesma decisão
judicial, foi autorizado a cobrança deste reajuste de forma retroativa ao mês de
JUNHO/2018 (junho de 2018 à julho de 2019), que é o mês base de reajuste do
contrato. E os boletos serão enviados a partir de AGOSTO DE 2019.
Após exaustivas negociações, junto à Operadora, conseguimos que os valores retroativos
fossem cobrados em 5 (cinco) parcelas de forma a gerar menor impacto aos clientes
usuários do plano de saúde.
Nessa toada, as diferenças das cobranças retroativas serão cobradas juntamente com as
mensalidades dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019.
Ressaltando que, por se tratar de cobrança autorizada pela justiça estes retroativos
compõem o valor de sua mensalidade e podem ser modificados no curso do
processo.
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos através de nosso SAC: 4020
2519 (Capitais e regiões metropolitanas) e 0800 591 0149 (Demais localidades), ou através
do e-mail faleconosco@uniconsultsaude.com.br .
Por fim, cumpre trazer à baila que a Uniconsult Administradora de Benefícios, possui uma
política de transparência, lisura e ética ao cumprimento dos contratos celebrados e
principalmente obedece fielmente às regras e normativas do Órgão Regulador- ANS.
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossa satisfação em tê-lo (a) como cliente.
Cordialmente,
Uniconsult Administradora de Benefícios e Serviços Ltda.

