
PME Divicom / Hapvida

Este Aditivo de Regras de Carência é parte integrante do Termo de Aceitação, e visa prestar carência ao proponente, aplicando-se ao 
titular e seus dependentes.

Todos os planos, para aproveitamento de carência, devem oferecer cobertura completa: consultas, exames e internações. A opção 
pelo plano com acomodações superior ao anterior, implicará no cumprimento de carências para acomodação e rede credenciada 
específica do novo plano.

Prazos de carências

ANS nº 36.825-3

Procedimentos Contratual
Promocional
até 29 vidas

Reduzido
acima de 30 vidas

Urgência / emergência. 24 horas 24 horas ISENTO

Consultas e exames simples (laboratoriais e raio-X sem contraste). 30 dias 24 horas ISENTO

Exames cardiológico simples (exceto PAC); exames oftalmológicos (exceto PAC);
exames de otorrino simples (exceto PAC); exames de raio-X contrastados (exceto PAC); 
exames de utrassonografia (exceto PAC).

90 dias 90 dias ISENTO

Internações clínicas ou cirúrgicas; tomografia computadorizada; 
ressonância magnética; medicina nuclear.

180 dias 180 dias ISENTO

Parto a termo. 300 dias 300 dias ISENTO

Tratamento e internações de doenças e lesões preexistentes. 24 meses 24 meses 24 meses

Fica estabelecido que, o beneficiário somente poderá estar inadimplente com sua operadora de origem, por no máximo 30 (trinta) dias, 
levando-se em consideração o critério de pré-pagamento ou, no caso de contrato já cancelado, estar totalmente adimplente e ter sido 
cancelado há, no máximo 30 (trinta) dias.

Este instrumento de aditivo deverá ter anexado, adicionalmente e obrigatoriamente, os seguintes documentos:
Usuário proveniente de Plano de Saúde Individual / Familiar:

• Cópia do contrato da operadora
• Cópia da ficha de adesão da operadora
• Cópia das carteiras
• Último boleto pago (máximo de 30 dias)

Ou Declaração original da operadora constando:
• Data de início do plano
• Cobertura (ambulatorial / hospitalar / obstetrícia)
• Segmentação do contrato e acomodação
• Condição perante regulamentação
• Data de cancelamento ou data do último vencimento pago
• Último boleto pago (máximo de 30 dias)

Aditivo de Regras 
de Carências

Nº Termo de Aceitação:

Usuário proveniente de Plano de Saúde Coletivo:

• Cópia do contrato da operadora
• Cópia da ficha de adesão da operadora
• Cópia das carteiras
• Último contracheque descontado ou última fatura que com-
prove a inscrição vigente do beneficiário

Ou Declaração original da operadora constando:
• Data de início do plano
• Cobertura (ambulatorial / hospitalar / obstetrícia)
• Segmentação do contrato e acomodação
• Condição perante regulamentação
• Data de cancelamento ou data do último vencimento pago

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 Hapvida. 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.

Assinatura do proponente titular (passível de reconhecimento em cartório)

050917

Local e data
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