
SAÚDE 

CAIXA



FORMAS DE CUSTEIO

0,5% por dependente, 

limitado a 2

dependentes (1%)

Dependente

Restrito

3,5% da

Remuneração

Base (pai, mãe etc) pagamento

integral sem teto



FORMAS DE CUSTEIO

Internação: franquia 

de R$300,00 

Coparticipação:Pronto

Atendimento: 

 franquia de R$75,00 

30% para todos exames, 

consultas e procedimentos, 

com exceção somente para 

internações, oncologia e 

pronto atendimento, com 

valores de franquia.



Tabela de Valores 

Mínimos 

Proposta com

validade de 2 anos 

Teto Familiar

anual de 

R$3.600,00 a serem pagos pelos emprega-

dos TITULARES considerando a 

faixa etária

(2022/2023), com reavaliação 

pela representação da Caixa e 

dos empregados 

FORMAS DE CUSTEIO



PLANO

SOLIDÁRIO

Manutenção dos princípios e premissas 

de um plano solidário, mutualista, com 

pacto entre as gerações, protegendo

tanto os de idade menos e mais

avançada, bem como os com

renda inferior.



INCLUSÃO
Inclusão somente do beneficiário titular 

na tabela de valores mínimos, mantendo 

valores maiores para aqueles que já têm 

custo maior com o percentual de 3,5%.



PROPORÇÃO
Proteção aos de faixa etária maior, especialmente os 

aposentados, considerando valores acessíveis na ta-

bela, bem como a proporção de 1 para 2 nos valores 

de faixa etária, o que permanecerá quando dos rea-

justes e fará com que as contribuições de faixa etária 

menor manterão o equilíbrio para que não ocorra uma 

cobrança exagerada para os de faixa etária maior.



TETO

FAMILIAR
Manutenção do teto familiar anual na

coparticipação de R$ 3.600,00, de forma 

que seja suportável ao empregado/apo-

sentado/pensionista esta despesa, caso 

venha a necessitar de procedimentos

e/ou internações de valores de alto custo.



FRANQUIA

Franquia de R$ 300,00 para internações de forma

a ajudar na arrecadação do custeio, considerando

os altos custos de internações. Em 2020 obtivemos

cerca de 47 mil internações com preço médio de

R$ 15.000,00.  Para internações o empregado

beneficiário não paga coparticipação.  Assim,

seria justo uma forma de auxiliar no custeio

do plano contribuindo com a franquia.



APOSENTADOS
1) Para a grande maioria absoluta dos aposentados 

não haverá aumento de mensalidade;

2) Menor impacto financeiro na proposta;

3) Sem aumento do número de mensalidades.





Contec/GT Saúde Caixa

Mesa Permanente de Negociação


