Apresentação
A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz é entidade com
38 anos no mercado de saúde suplementar, com personalidade jurídica de direito privado,
com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, tem como principal meta a assistência
médica, odontológica, farmacêutica e social, por meio de planos de saúde e outros benefícios. A
Fundação é registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como uma operadora
de planos de saúde na modalidade de autogestão, oferece os melhores planos a preços mais
acessíveis, por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos.
Nossa história teve início em 1981, quando um grupo de servidores do Ministério da Fazenda criou
uma associação dedicada a garantir saúde e bem-estar social a todos os servidores fazendários
e suas famílias. Em 1984, a Assefaz se tornou Fundação, com gestão participativa, composta
pelo Conselho Consultivo, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Conselhos Regionais e
Presidência.
Desde então, segue um processo contínuo de crescimento. Atualmente, passados 38 anos, está
presente em todas as capitais do país e em mais de 60 outras cidades brasileiras, empregando
cerca de mil pessoas. Para isso, ampliou sua proposta inicial, oferecendo qualidade de vida a
servidores de diversas categorias, mediante assinatura de convênios com órgãos da administração
pública direta, indireta e fundacional, tornando-se uma das mais sólidas instituições do segmento.
São mais de 77 mil usuários que têm à disposição uma rede credenciada com aproximadamente
10 mil prestadores de excelência, entre hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais de saúde.
A Assefaz ainda investe continuamente na área social, por meio de campanhas de vacinação,
programas de qualidade de vida, campanhas de conscientização e de prevenção, eventos
comemorativos e culturais. Os beneficiários da Assefaz também têm direito a rede de descontos
em diversos estabelecimentos comerciais conveniados.
Outras áreas de atuação da Fundação são o turismo e o lazer, pois a Assefaz mantém uma
ampla estrutura nos principais polos turísticos do Brasil, com espaços adequados para recreação
e prática desportiva. São 21 clubes e 12 colônias de férias que permitem aos beneficiários utilizar
de espaços onde a qualidade de vida promovida pela Assefaz pode ser desfrutada em seu
esplendor.
Por sua caracterização de ser uma Autogestão e em decorrência da legislação que rege as
operadoras de plano de saúde, a Assefaz não participa de licitações, utilizando o instrumento
de Convênio de Adesão para formalizar, com seus Patrocinadores, a prestação de assistência à
continuada de saúde.
Atualmente, a Assefaz oferece aos seus beneficiários produtos diferenciados, de acordo com
a peculiaridade da clientela, cujas características, tais como coberturas, programas e serviços
constam nas páginas a seguir.

Planos de Saúde
A Assefaz operacionaliza cinco planos de saúde, sendo três sem comparticipação e dois
com coparticipação:

ASSEFAZ Diamante Apartamento

Segmentação: Ambulatorial, hospitalar
com obstetrícia e odontologia.
Acomodação: Apartamento.
Sem coparticipação
Cobertura: Rol de referência da ANS + Programas de Promoção e
Prevenção + Assistência Odontológica + Assistência Farmacológica

ASSEFAZ Rubi Apartamento

Segmentação: Ambulatorial,
hospitalar com obstetrícia.
Acomodação: Apartamento.
Sem coparticipação
Cobertura: Rol da ANS + Programas de Promoção e
Prevenção + Assistência Farmacológica.

ASSEFAZ Saﬁra Apartamento

Segmentação: Ambulatorial,
hospitalar com obstetrícia
Acomodação: Apartamento.
Sem coparticipação
Cobertura: Rol da ANS + Programas de Promoção e Prevenção

ASSEFAZ Esmeralda Apartamento

Segmentação: Ambulatorial,
hospitalar com obstetrícia
Acomodação: Apartamento.
Com coparticipação
Cobertura: Rol da ANS + Programas de Promoção e Prevenção

ASSEFAZ Cristal Empresarial

Segmentação: Ambulatorial, hospitalar
com obstetrícia.
Acomodação: Apartamento.
Com coparticipação
Rede Referenciada
Cobertura: Rol da ANS + Programas de Promoção e Prevenção

A finalidade dos planos da Assefaz é a prestação continuada de serviços na forma de plano
privado de assistência à saúde médico-hospitalar e odontológico, sujeitando-se, especialmente,
à Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, e seus regulamentos, no que couber, à Resolução
Normativa/ANS n.º 137/2006, à Resolução Normativa/ANS n.º 148/2007, à Resolução Normativa/
ANS n.º 195/2009 e suas alterações e à Portaria Normativa n.º 1, de 9 março de 2017, além do
Estatuto e dos Regulamentos da Assefaz.
A inscrição do beneficiário se dará por meio de Termo de Adesão, mediante Convênio a ser
firmado com o órgão Patrocinador com o qual o servidor possui vínculo empregatício, sendo
disponível também para dependentes diretos, permitida a adesão do grupo familiar(agregados)
até o terceiro grau consanguíneo, para convênio com órgão vinculado ao SIPEC, quarto grau
de parentesco consanguíneo para os demais órgãos e segundo grau por afinidade para todos
os convênios, mediante o pagamento da mensalidade correspondente à faixa etária de cada
um, devendo observar os requisitos dispostos no convênio de adesão ao qual o beneficiário
está vinculado, os regulamentos dos planos de saúde, assim como, os normativos vigentes da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Nossos formulários estão disponíveis no site
www.assefaz.org.br
Local de inscrição: 11 Gerências Regionais
28 Postos de Atendimento
Nos procure em:
http://www.assefaz.org.br/novo/assefaz/gerencias
Central de Atendimento 24 horas
0800 703 4545

Programas de Atenção Integral à Saúde
Os planos da Assefaz disponibilizam aos beneficiários o Programa de Atenção Integral à saúde,
que visa adotar estratégias para promover suporte à reabilitação, a manutenção da saúde e
qualidade de vida aos beneficiários.
Programa de Atenção Integral Social – PAISocial – É um programa que, além de oferecer
implementos condizentes com o programa de reabilitação, facilita e promove a convivência social
entre os membros beneficiários inscritos, com o objetivo de elevar e manter a qualidade de vida do
beneficiário. O Programa oferece benefícios na área de lazer, campanhas, programas específicos,
auxílio financeiro para medicamentos e para beneficiários portadores de necessidades especiais
que necessitem de órteses e próteses não cirúrgicas, obedecidos os requisitos previstos na
norma interna que regulamenta o programa.
Programa de Atenção Integral à Prevenção de Doenças - PAIPrever – É um programa
focado na prevenção de riscos e doenças que visa garantir o acompanhamento e cuidado a
pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, com algum grau de risco de agravamento,
que possuem capacidade de deambular, ou seja, com autonomia para ir ao consultório médico,
obedecidos os requisitos previstos na norma interna que regulamenta o programa.
Programa de Atenção Integral dos Crônicos – PAIC – É um serviço de assistência domiciliar
que contempla atividades terapêuticas, curativas, reabilitadoras ou paliativas prestadas por
equipe multiprofissional aos beneficiários que necessitam de atenção especial em função de
doenças crônicas não transmissíveis, degenerativas ou terminais, obedecidos os requisitos
previstos na norma interna que regulamenta o programa.
Programa de Atenção Integral a Internação Domiciliar – PAID – É um conjunto de atividades
prestadas em regime de internação domiciliar. Contempla o fornecimento de equipamentos,
medicamentos e equipe multidisciplinar, definidos a partir da avaliação da condição clínica
do beneficiário, podendo ser assistência de baixa, média e alta complexidade, obedecidos os
requisitos previstos na norma Interna que regulamenta o programa.

Social
Centros de Lazer
A Assefaz mantém uma completa estrutura de lazer, com espaços específicos e adequados para
a recreação e prática desportiva, em diversas localidades do país.
Podem acessar aos clubes os membros beneficiários da Assefaz que pagam a contribuição
social mensal integral.
Estrutura e lazer
• 10 Colônias de férias
• 20 Clubes
Nas pousadas, os beneficiários contam com excelentes descontos nas diárias, bem abaixo do
preço praticado no mercado.
Para saber mais, acesse: www.assefaz.org.br/novo/centros-de-lazer
Programas voltados para a saúde e qualidade de vida
•
•
•
•
•
•
•

Escolinha de Futebol;
Oficina de Artesanato;
Oficina de Culinária;
Colônia de Férias;
Campanhas solidárias;
Terapia Ocupacional;
Disponibilização dos Centros de Lazer para passeios promovidos pelas escolas públicas

Rede de Vantagens
A Rede de Vantagem da Assefaz é composta por produtos/serviços em diversos segmentos,
conforme interesse dos beneficiários em cada localidade, sendo:
•
•
•
•
•
•
•

Academias;
Escolas e Faculdades;
Turismo e Hospedagem;
Estética e Massagem;
Prótese auditiva;
Terapia; e
Farmácias, dentre outros.

Seguros
Há diversas modalidades de seguro, com descontos especiais para beneficiários da Fundação
ASSEFAZ.
•
•
•
•
•
•

Seguro de Vida em Grupo;
Seguro Viagem;
Seguro automóvel;
Seguro Fiança Locatícia;
Seguro Residencial; e
Seguro Equipamento portátil.

Campanhas
Mais que convênios médicos, a Assefaz entende que oferecer qualidade de vida é um papel
fundamental de toda a instituição comprometida com a saúde. Dessa forma, desenvolve diversos
programas e ações voltadas a prevenção de doenças, adoção de hábitos saudáveis e lazer.
A Assefaz mantém, em diversas localidades do país, uma completa estrutura de lazer, com
espaços específicos e adequados para a recreação e prática desportiva. São 21 clubes e 12
colônias de férias.
Têm acesso aos clubes os membros beneficiários da Assefaz e os membros equiparados, assim
como membros comunitários, comunitários derivados, conveniados sociais e conveniados
derivados. Conheça as categorias de membros e valores da contribuição mensal.
As pousadas são abertas a toda a comunidade. Beneficiários contam com descontos especiais
nas diárias.
Cada Centro de Lazer tem um Conselho Deliberativo formado por membros beneficiários e o
gerente estadual/local da Assefaz. Leia na íntegra o regulamento para os Centros de Lazer da
Assefaz.
Em algumas localidades em que a Assefaz não tem centro de lazer, o serviço é oferecido por
meio de convênios com outras instituições. Verifique junto à gerência estadual ou local mais
próxima ou encontre seu Centro de Lazer no site: http://www.assefaz.org.br/novo/centros-delazer/encontre-o-centro/lazers.

Fluxo para formalização de Convênio
O órgão deverá manifestar o interesse em firmar convênio com a Fundação Assistencial dos
Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz, para a prestação de Assistência à Saúde aos
servidores, por meio de ofício ou correspondência eletrônica.
Após manifestação, a Superintendência Executiva providenciará a submissão do ingresso da
nova patrocinadora ao Conselho Administrativo da Assefaz, em cumprimento aos normativos e
regulamentos internos.
Aprovado o ingresso, a Assefaz enviará proposta de Convênio de Adesão ao interessado para a
firmação do instrumento jurídico que formalizará o convênio pretendido.
Após isso, o extrato do convênio terá que ser publicado no Diário Oficial da União pela
Patrocinadora.
Finalizada a etapa do convênio, podemos passar aos procedimentos operacionais de
cadastramento de nova patrocinadora no sistema e inscrição dos novos titulares e dependentes.

Nossos principais Patrocinadores
• AGU – Advocacia-Geral da União.
• ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações.
• ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres.
• ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Áquaviários.
• CGU – Controladoria-Geral da União.
• CVM - Comissão de Valores Mobiliários.
• EBC - Empresa Brasil de Comunicação S/A.
• FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
• FUB/UNB - Fundação Universidade de Brasília.
• MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
• MF - Ministério da Fazenda.
• PR - Presidência da República.
• TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal.
• TERRACAP - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal.
• TRT 16ª/MA - Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região / Maranhão.

O melhor plano para sua saúde!

Fundação Assefaz
A Fundação Assistencial dos Servidores do
Ministério da Fazenda – Assefaz atua no
mercado de saúde suplementar há 38 anos.
Temos como principal meta a assistência
médica, odontológica, farmacêutica e social,
por meio de planos de saúde e outros
benefícios.
A Fundação Assefaz é registrada na ANS,
como uma operadora de autogestão, desse
modo, oferecemos os melhores planos, a
preços mais acessíveis, por sermos uma
entidade sem fins lucrativos.

Nossa História
Nossa história teve início em 1981,
quando um grupo de servidores do
Ministério da Fazenda criou uma
associação dedicada a garantir saúde,
bem-estar e social a todos os
servidores fazendários e familiares.

Em 1984, a Assefaz se torna
Fundação e segue um processo
contínuo de crescimento.

Estrutura
• 11 Gerências Regionais;
• 28 Postos de atendimento em
todo o País;
• Rede credenciada com mais
de 7.000 prestadores;
• Ampla rede hospitalar;
• Central de atendimento 24
horas, que funciona de
domingo a sábado.

Nossos Planos

A Assefaz disponibiliza cinco planos de saúde com acomodação
apartamento para atender a todos que desejam um plano de
qualidade com custo compatível com a realidade.

Para garantir a segurança de seus beneficiários, todos os planos
disponíveis são de abrangência nacional e possuem segmentação
ambulatorial e hospitalar com obstetrícia.

Nossos Planos
PLANOS COM COPARTICIPAÇÃO

Nossos Planos
Com coparticipação
ASSEFAZ CRISTAL APARTAMENTO
• Com coparticipação de 30%;
• Rede: Referenciada;
• Hospitais no DF: Santa Lúcia Norte; Brasília; Alvorada;
Anna Nery; Albert Sabin; Maria Auxiliadora; e Santa
Marta.
• Segmentação: Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia;
• Acomodação: Apartamento;
• Cobertura: Rol da ANS + Programas de Promoção e
Prevenção;
• Titular e Grupo Familiar;

Nossos Planos
Com coparticipação
ASSEFAZ ESMERALDA APARTAMENTO
• Com coparticipação de 30%;
• Rede: Ampla;
• Segmentação: Ambulatorial e hospitalar com
obstetrícia;
• Acomodação: Apartamento;
• Cobertura: Rol da ANS + Programas de
Promoção e Prevenção;

Nossos Planos
Com coparticipação
A coparticipação corresponde a um
percentual ou valor definido do
custo do serviço utilizado pelo
beneficiário
das
assistências
ambulatorial e hospitalar.
Esse valor é cobrado, para que você
tenha uma mensalidade mais
acessível e tenha apenas custo
adicional,
quando
utilizar
efetivamente o plano.

Nossos Planos
Com coparticipação
TABELA DE COPARTICIPAÇÃO
ESMERALDA APARTAMENTO
FATOR REGULADOR
Coparticipação Hospitalar
Coparticipação Day Clinic – até 12 horas
Coparticipação Ambulatorial por Evento – 30%
Limitador mensal por beneficiário
CRISTAL APARTAMENTO
FATOR REGULADOR
Coparticipação Hospitalar
Coparticipação Day Clinic – até 12 horas
Coparticipação Ambulatorial por Evento – 30%
Limitador mensal por beneficiário

VALOR
R$ 962,76
R$ 481,38
R$ 481,35
R$ 703,20

VALOR
R$ 575,00
R$ 287,50
R$ 400,00
R$ 460,00

Nossos Planos
Sem coparticipação
PLANOS SEM COPARTICIPAÇÃO

Nossos Planos
Sem coparticipação
ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO
• Sem Coparticipação;
• Rede: Ampla;
• Segmentação: Ambulatorial e hospitalar com
obstetrícia;
• Acomodação: Apartamento;
• Cobertura: Rol da ANS + Programas de
Promoção e Prevenção;

Nossos Planos
Sem coparticipação
ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO
• Sem Coparticipação;
• Segmentação: Ambulatorial e hospitalar com
obstetrícia;
• Acomodação: Apartamento;
• Cobertura: Rol da ANS + Programas de Promoção e
Prevenção;
• Assistência Farmacológica (Reembolso de
medicamentos de 50%);
• Atendimento Hospital Sírio Libanês – DF
(Oncologia).

Nossos Planos
Sem coparticipação
ASSEFAZ DIAMANTE APARTAMENTO
• Sem coparticipação;

• Segmentação: Ambulatorial, hospitalar com
obstetrícia e odontologia;
• Acomodação: Apartamento;

• Cobertura: Rol da ANS + Programas de Promoção e
Prevenção;
• Assistência Odontológica;

• Assistência Farmacológica (Reembolso de
medicamentos de 50%);
• Atendimento Hospital Sírio Libanês – DF (Oncologia).

Tabela de Valores
TABELA DE VALORES – POLÍCIA FEDERAL
FAIXA ETÁRIA

DIAMANTE
APARTAMENTO

RUBI
APARTAMENTO

SAFIRA
APARTAMENTO

ESMERALDA
APARTAMENTO

CRISTAL
APARTAMENTO

00 a 18

R$ 555,05

R$ 395,49

R$ 362,92

R$ 321,66

R$ 197,58

19 a 23

R$ 610,55

R$ 435,00

R$ 399,21

R$ 353,86

R$ 217,62

24 a 28

R$ 671,57

R$ 478,34

R$ 439,17

R$ 389,24

R$ 239,40

29 a 33

R$ 772,31

R$ 550,10

R$ 505,09

R$ 447,65

R$ 275,30

34 a 38

R$ 888,15

R$ 632,57

R$ 580,77

R$ 514,77

R$ 316,59

39 a 43

R$ 1.065,79

R$ 759,37

R$ 696,93

R$ 617,72

R$ 379,91

44 a 48

R$ 1.364,19

R$ 971,99

R$ 892,08

R$ 790,67

R$ 486,27

49 a 53

R$ 1.773,46

R$ 1.263,62

R$ 1.159,73

R$ 1.027,89

R$ 632,16

54 a 58

R$ 2.376,45

R$ 1.693,23

R$ 1.554,14

R$ 1.377,36

R$ 847,10

59 +

R$ 3.327,02

R$ 2.370,51

R$ 2.175,60

R$ 1.928,30

R$ 1.185,31

Contribuição Mensal
O pagamento da contribuição
mensal dá o direito ao membro
beneficiário
de
usufruir
os
benefícios
oferecidos
pela
Fundação – entre eles o de
assistência à saúde.
Atualmente,
essa
assistência
abrange não só os planos de
saúde, como também programas
de prevenção de doenças e
promoção de saúde, descontos em
estabelecimentos comerciais, etc.

VÍNCULO ASSOCIATIVO

VALOR

Membro que usufrui somente do
plano de saúde

R$ 14,33

TODOS OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - SOCIAL
FAIXA SALARIAL ATUAL

VALOR

Até R$ 1.500,01

R$ 18,35

De R$ 1500,01 a R$ 2.100,00

R$ 27,52

De R$ 2.101,00 a R$ 2.700,00

R$ 41,29

De R$ 2.701,00 a R$ 3.300,00

R$ 45,88

De R$ 3.301,00 a R$ 3.900,00

R$ 57,35

De R$ 3.901,00 a R$ 5.500,00

R$ 80,29

De R$ 5.501,00 a R$ 7.100,00

R$ 103,23

De R$ 7.101,00 a 10.000,00

R$ 126,16

Acima R$ 10.001,00

R$ 137,64

Assefaz Social
A Fundação Assefaz mantém uma
completa estrutura de lazer, com
espaços específicos e adequados
para a recreação e prática
desportiva,
em
diversas
localidades do país.
Os membros beneficiários podem
acessar aos clubes, pousadas e
hotéis em razão da contribuição
social mensal.
Clube Assefaz Brasília/DF

Assefaz Social
Pousadas e Clubes

Pousada Assefaz Aquiraz/CE

Pousada Assefaz Gramado/RS

Pousada Assefaz Florianópolis/SC

Pousada Assefaz Goiás Velho

Assefaz Social
Campanhas e Programas
Mais do que Plano de Saúde, a Fundação Assefaz
disponibiliza aos seus beneficiários programas com
benefícios, passando por campanhas de promoção
à saúde e prevenção de doenças e atendimento
aos beneficiários que requerem cuidados
terapêuticos e especiais.
Além disso, a Fundação Assefaz promove, durante o
ano, várias campanhas de saúde:
Campanhas de Vacinação contra a Gripe
Semana da Saúde
Outubro Rosa e Novembro Azul e etc.

Assefaz Social
Rede de Vantagem
Descontos
em
estabelecimentos
conveniados, conforme interesse dos
beneficiários em cada localidade, sendo:
•
•
•
•
•
•
•

Academias;
Escolas e faculdades;
Turismo e hospedagem;
Estética e massagem;
Prótese auditiva;
Terapia; e
Farmácias, dentre outros.

Adesão ao plano
Grau de Parentesco
O Titular poderá realizar a inclusão do grupo familiar até o 4º grau consanguíneo.

Adesão ao plano
Grau de Parentesco
O Titular poderá realizar a inclusão do grupo familiar até o 2º por afinidade.

Adesão ao plano
Isenção de Carências
Período de
Carências):

Incentivo

(Adesões/Inclusões

sem

30 dias, a contar da
assinatura do convênio
Após o período de incentivo:
I.

II.
III.

O servidor recém-empossado (adesão em até 30
dias da posse);
Filho recém-nascido / adotivo (inclusão em até 30
dias do nascimento / adoção); e
Cônjuge / companheiro (inclusão em até 30 dias do
casamento/ união).

Adesão ao plano
Documentos Necessários
TITULAR:
•
•
•
•

RG e CPF (ou CNH);
Comprovante de residência (com CEP);
Comprovante de dados bancários; e
Contracheque atual.

DEPENDENTES / AGREGADOS:
• RG e CPF (ou CNH); e
• Documento oficial, suficiente para
comprovação do grau de parentesco com o
titular.

Adesão ao plano
Formas de Pagamento
PRIMEIRA MENSALIDADE: gerada após análise
de elegibilidade, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis.
Após o deferimento, será gerada a cobrança via
boleto bancário, com prazo para pagamento de 2
(dois) dias.

MODALIDADES DE PAGAMENTO
Débito em Conta
Banco do Brasil
(vencimento no 2º
dia útil de cada mês).

Débito em Conta
Caixa Econômica
Federal (vencimento no
2º dia útil de cada mês).

Boleto Bancário
Vencimento no dia
10 do mês vigente.

Acesso do beneficiário
www.assefaz.org.br
Na
área
do
beneficiário, o titular
terá acesso de forma
prática e rápida aos
seguintes serviços:
• Cartão Virtual;
• Boletos;
• Consulta de
Reembolsos;
• Extrato/Imposto de
Renda;
• Utilização do plano.

Rede Credenciada
PRINCIPAIS PRESTADORES DO DISTRITO FEDERAL:

*EXCETO PARA O PLANO ASSEFAZ CRISTAL

Rede Credenciada

*EXCETO PARA O PLANO ASSEFAZ CRISTAL

Canais de Atendimento
•

CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800 703 4545
24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

•

POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
(61) 2191-8585
Segunda a Quinta-feira, das 8h às 17h.
Sexta-feira, das 9h às 17h.

•

INTERNET
Portal da Assefaz: www.assefaz.org.br.

Agradecemos sua participação!

O melhor plano para sua saúde!

