
Construtiva Corretora de seguros

Corretora de Seguros especialista em 
planos de saúde, odontológico e 
benefícios, com mais de 10 anos de 
mercado e preocupada em oferecer 
soluções inovadoras.

Quem somos?



Plano de Saúde

Objetivo:
Trazer segurança e tranquilidade ao segurado com a cobertura
de assistência médica emergencial e/ou eletiva.

Quem pode aderir:
- Profissional vinculado ao CREFITO 11;
- Dependentes legais (Cônjuge e filhos solteiros até 38 anos);
- Empregados e colaboradores do CREFITO11.



Plano de Saúde

Documentação necessária:
- RG e CPF ou CNH, titular;
- Certidão de Nascimento ou RG e CPF, dependentes
maiores de 16 anos;
- Comprovante de endereço;
- Certidão de casamento ou declaração de união estável
- Declaração nada consta do CREFITO 11.



Plano ambulatorial sem coparticipação:  

Cobre Consultas, exames e terapias  



Plano de Saúde
1. IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA

Plano Completo com coparticipação:  



Plano de Saúde

Valores da Coparticipação:   



IDEAL SAÚDE 

e) Carências contratuais: 
Urgência/Emergência 24h

Consulta 24h

Exames Complementares 90 dias

Partos 300 dias

Demais casos 180 dias

Isenção de carências para contratação 
até 15/12*



2. GDF SAÚDE

a) Valor mínimo de R$400 (quatrocentos reais)
b) C0participação: 

Atendimento Ambulatorial 30%

Internações 5%

Quimio/Radioterapia/Terapia Renal 5%

Psicologia/Fono/Terapia Ocupacional 50%

*Limite de R$5.000 reais por evento e em casos de internação.
Ao ano, o limite é de R$15.000 (quinze mil reais)

Diferenciais com o GDF Saúde



...GDF SAÚDE

c) Carências: 
Urgência/Emergência 24h

Consulta 60 dias

Exames Complementares 90 dias

Partos 300 dias

Demais casos 180 dias

Diferenciais com o GDF Saúde



3. COMPARATIVO DE COPARTICIPAÇÃO

PROCEDIMENTO GDF SAÚDE IDEAL
US Mamas R$21,30 R$8,00

Ressonância (Crânio) R$166,99 R$110,00

Parto 5% Isento

Ecocardiograma R$15,63 R$8,00

Raio X (Braço) R$9,37 R$8,00

US Obstétrica R$18,66 R$8,00

Tomografia (Crânio) R$166,99 R$110,00

Diferenciais com o GDF Saúde



Plano de Saúde

Informações Importante:

- Ideal saúde plano ambulatorial hospitalar com obstetrícia,
oferece atendimento para consultas, exames, Urgência e
Emergência, internações, cirurgias, parto e UTI.

- Ideal saúde plano ambulatorial, oferece atendimento para
consultas, exames, Urgência e Emergência;

- Planos com abrangência regional (DF e Entorno);
-



Vantagens exclusiva para CREFITO 11:

• Isenção de carências para contratação até 15/12 (exceto
procedimentos especiais e parto);

• Plano odontológico por R$ 19,90 ao contratar junto com
o Saúde;

• Isenção de uma mensalidade do plano Odontológico,
ao contratar em conjunto com o Saúde;

• Isenção da taxa de adesão para contratação até 15/12;

Contratação através de proposta digital, sem necessidade de 
proposta física; 



Plano Odontológico

Odontogroup: (Rede credenciada altamente qualificada)
R$ 23,50 por pessoa; ou
R$ 19,90 ao contratar em conjunto com o plano de saúde.

Procedimentos cobertos: Urgência/emergência, consultas, limpeza, 
prevenção, raios x (panorâmicos e periapicais), periodontia, odontopediatria, 
dentística, cirurgias e extrações (incluindo o dente do siso/incluso), endodontia, 
Próteses (conforme rol de procedimentos vigentes na ANS).



Plano de Saúde

Em breve:

- Valores exclusivos, com desconto para contratação
Empresarial a partir de 2 vidas;

- Plano de saúde com abrangência em Goiânia e Anápolis;



• O que há de melhor em saúde e com 
as melhores condições de adesão!

• Não perca os prazos e aproveite todas 
as vantagens de fazer parte do Projeto 

CREFITO 11 saudável!



Fale conosco

Telefones: 61 99614-6517 e 98246-0023

Whatsapp: 61 99614-6517 

E-mail: contato@construtivaseguros.com.br

www.construtivaseguros.com.br
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