
Obs:

• Contratual: Válido para clientes com idade acima de 58 anos, 11 meses e 29 dias.

• *Promocional: Válido para adesões até a vigência 20/11/2019.

• **Redução 1: Válido para clientes até 58 anos, 11 meses e 29 dias que tenha permanecido no mínimo 12 (doze) meses em plano         
   anterior pertencente a uma operadora / seguradora com registro na ANS.

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 do quadro acima), 
deverão ser encaminhadas as 3 (três) últimas mensalidades pagas, sendo que 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.

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.
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Assinatura do proponente titular (passível de reconhecimento em cartório)Local e data

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

ITEM Redução 1 Contratos não adaptados

Urgência e emergência. 24 horas

Consultas médicas. 10 dias

Exames simples. 30 dias

Exame especiais - terapias. 180 dias

Internações / cirurgias e UTI. 180 dias

Parto a termo. 300 dias

A

B

C

D

E

F

G Doenças ou lesões preexistentes.

Carência contratual

24 horas

10 dias

30 dias

180 dias

180 dias

300 dias

730 dias

Carência promocional

24 horas

24 horas*

24 horas*

120 dias*

120 dias*

300 dias

730 dias

24 horas

24 horas

24 horas

60 dias**

60 dias**

300 dias

730 dias 730 dias

PROCEDIMENTOS

   CARÊNCIA PROMOCIONAL VÁLIDA PARA ATÉ VIGÊNCIA

20/11/2019

Usuários Operadora Acomodação Tempo de Plano
Apto para redução

Todos

Titular

Dependente 01

Dependente 02

Dependente 03

Dependente 04

SIM NÃO


