
 

 
 

ECONOMISTA, NÃO FIQUE SEM PLANO DE SAÚDE. 
 
Em atenção às suas reivindicações, o CORECON-RJ autorizou a JETPLAN Corretora a oferecer Planos de Saúde para 
todos os Economistas e seus familiares. 
 

A JETPLAN é uma corretora de seguros especializada em Planos de Saúde e está habilitada pela SUSEP 
(Superintendência de Seguros Privados) para comercializar este produto em todo território nacional. 
 

MODALIDADE COMERCIALIZADA NO CORECON-RJ. 

 Plano de Saúde Coletivo por Adesão. 
 

OPERADORAS DE SAÚDE HABILITADAS PARA OS ECONOMISTAS. 

 SUL AMÉRICA (abrangência nacional); 

 GOLDEN CROSS (abrangência nacional); 

 SALUTAR SAÚDE (abrangência regional). 
 

ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. 

 QUALICORP. 
 

VANTAGENS DE UM PLANO DE SAÚDE. 

 Planos que se adaptam às suas necessidades e ao seu orçamento; 

 Acesso a exames de forma mais rápida e prática;  

 Flexibilidade para agendamento de consultas; 

 Ampla rede de hospitais e laboratórios com atendimento em todo país; 

 Maior segurança e qualidade de vida para você e sua família; 

 Cobertura total para o Rol de Procedimentos da ANS; 

 Direito a reembolso para procedimentos realizados fora da rede credenciada; 

 Estudamos carências de outros planos. 
 

QUEM SÃO OS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE? 

 Titular – Você Economista; 

 Dependentes – Cônjuge e filhos solteiros com idade até 21 anos. 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – (cópia). 

 Titular – RG, CPF, comprovante de endereço, cópia do diploma ou declaração do CORECON-RJ 

 Dependente Cônjuge – RG, CPF, certidão de casamento ou união estável; 

 Dependente Filho (a) – RG, CPF; se menor, a certidão de nascimento. 
 

EXIGÊNCIAS. 

 Estar em dia com as obrigações no CORECON-RJ; 

 Idade limite para ingressar no Plano de Saúde através da JETPLAN: 64 anos. Acima desta idade, os interessados 
poderão fazer o plano diretamente na QUALICORP (Rua Buenos Aires, 48/Sobreloja – Centro). 

 

REAJUSTE DOS PLANOS 

 Os contratos são reajustados anualmente em julho (mês 7); 

 O reajuste se dará pela variação dos custos médicos e pela sinistralidade da apólice, não tendo qualquer 

vinculação com índices oficiais de inflação. 

 As mensalidades poderão sofrer alteração nos valores a qualquer tempo, quando houver mudança de faixa 
etária. 

 

A JETPLAN quer ser a sua Corretora, entre em contato conosco e marque uma visita, nós iremos até você. 
 
Estamos à disposição. 
 
 
 

 
 

 www.jetplan.com.br/contato 

 (21) 3241-0148 

 (21) 99888-2671 (vivo) 

Luiz Cláudio Ribeiro  (21) 96957-5422 (Tim) WhatsApp 

Diretor Executivo  jetplan@jetplan.com.br 
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