Aditivo de Regras
de Carência

Nº da Proposta

Este Aditivo de Regras de Carências é parte integrante da proposta acima referida e visa prestar ciência ao proponente de suas carências
por tipo de cobertura do plano de saúde coletivo por adesão contratado.

Prazos de carências - em dias
Carência
Contratual

PROCEDIMENTOS

Redução
Promocional

Redução 1

Redução 2 Redução 3 Redução 4

24 HORAS

24 HORAS

24 HORAS

24 HORAS 24 HORAS 24 HORAS

24 HORAS 24 HORAS 24 HORAS

0

Urgência e Emergência

1

Atendimento em Pronto-socorros gerais ou especializados, nos casos em que não se
configure risco imediato de vida e de lesões irreparáveis para o paciente. Consultas
médicas eletivas; Exames realizados em regime ambulatorial, de: análises clínicas em
bioquímica, hematologia, fezes e urina.

30 DIAS

24 HORAS

24 HORAS

2

Procedimentos realizados em regime ambulatorial: Mamografia, exames endocópicos
(endoscopia, esofagogastroduodenoscopia, laringoscopia).

90 DIAS

30 DIAS

30 DIAS

30 DIAS

24 HORAS 24 HORAS

3

Procedimentos realizados em regime ambulatorial: demais exames de análises clínicas;
cirurgias ambulatoriais de porte zero (com anestesia local); exames de citologia oncótica
(papanicolau); densitometria ossea; exames radiológicos contrastados; fisioterapia.

120 DIAS

30 DIAS

30 DIAS

30 DIAS

24 HORAS 24 HORAS

4

Internações clínicas e cirurgicas, nas especialidades do aparelho digestivo e anexos (fígado,
vesículabiliar, apêndice cecal e pâncreas) e demais especialidades com conexão do previsto
nos grupos de carências 5 e 6; com exceção dos previstos no grupo de carências 5, todos
os demais exames para diagnóstico e tratamentos terapêuticos contratualmente abertos.

180 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

90 DIAS

60 DIAS

30 DIAS

5

Diálise e Hemodiálise em pacientes crônicos; procedimentos clínicos ou cirurgicos,
relacionados a transplantes (rim e córneas, além dos transplantes autológicos
listados no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde da ANS) ou Implantes e suas
consequencias; internações hospitalares psiquiátricas.

180 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

90 DIAS

60 DIAS

30 DIAS

6

Partos a termo.

300 DIAS

300 DIAS

300 DIAS

300 DIAS

300 DIAS

300 DIAS

7

CPT.

720 DIAS

720 DIAS

720 DIAS

720 DIAS

720 DIAS

720 DIAS

• Contratual: Válido para clientes com idade acima de 58 anos, 11 meses e 29 dias.
• Promocional: Válido para clientes sem plano anterior, com idade até 58 anos, 11 meses e 29 dias.
• Redução 1: Válido para clientes que tenha permanecido de 90 a 150 dias em plano anterior.
• Redução 2: Válido para clientes que tenha permanecido de 151 a 180 dias em plano anterior.
• Redução 3: Válido para clientes que tenha permanecido de 181 a 210 dias em plano anterior.
• Redução 4: Válido para clientes que tenha permanecido acima de 210 dias em plano anterior.
Caso atendidas as condições para a redução de carências, e após análise e aprovação da Administradora e Operadora, serão praticados os prazos
estabelecidos na Tabela de Redução deste Aditivo. Não soma-se períodos de diversas operadoras, sendo válido o período de permanência somente
da última operadora. Para realização da redução de carências (Redução: 1, 2, 3 e 4 do quadro acima), o inicio da vigência não podera ser superior a
60 (sessenta) dias da exclusão do plano anterior.
Declaro ter ciência dos valores e das regras estabelecidas nas normas para promoções e vendas e tabelas de vendas que me foram apresentadas e
que este termo aditivo somente terá sua validade e efeito após aprovação por parte da Operadora. Caso ele não seja aprovado, prevalecerão as
normas do contrato principal.
Não serão reduzidas as carências nos casos abaixo relacionados:
• Proponentes oriundos de planos exclusivamente hospitalares ou ambulatoriais;
• Proponentes oriundos de contratos não regulamentados pela lei 9.656/98;
• Proponentes com idade igual ou superior a 59 (cinquenta e nove) anos;
Atenção: A opção por um novo plano com padrão de acomodação em internação superior a plano anteriormente contratado, implicará no
cumprimento do prazo de 90 (noventa) dias de carências para o novo padrão de acomodação em internação e também para a rede credenciada
especifica do benefício decorrente da proposta.

Divicom Adm. de Benefícios

Local e data

Assinatura do proponente titular (passível de reconhecimento em cartório)

ANS nº 41.528-6
Ameplan

ANS nº 39.473-4

AM_080817

Declaro ter recebido cópia deste Aditivo de Regras de Carências e estou de acordo com os seus termos. Estou ciente de que a possibilidade
de redução de carências será analisada de forma individual, para cada proponente, e de que essa possibilidade está subordinada à análise e
aprovação de documentos por parte da Operadora. Estou ciente também de que os proponentes que não se enquadrarem nas condições
descritas neste Aditivo e não forem elegíveis à redução de carências deverão cumprir integralmente as carências contratuais ou promocionais
conforme regra vigente neste aditivo.

