
CONTRATO DE PLANO
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO.

Nº

ADITIVO DE REDUÇÃO
DE CARÊNCIAS

Objeto 
Este Aditivo de Carências Promocional é parte integrante da Proposta acima referida e visa conceder prazos de carências reduzidos que serão contados a 
partir do início da vigência do benefício indicada na página 1 da Proposta.

COBERTURA CARÊNCIA
CONTRATUAL

CARÊNCIA
PROMOCIONAL
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Para doenças e lesões preexistentes serão aplicados o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de Cobertura Parcial Temporária.

Cobertura Parcial Temporária – CPT: aquela que admite por um período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses, a partir da vigência do benefício, a  suspensão da cobertura de Procedimento de Alta 
Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou pelo representante legal. 

Declaro ter recebido cópia deste Aditivo de Carência Promocional e estou de acordo com os seus termos.

Local e data:

Nome do titular:                                                                                                                                                                CPF:

Nome do corretor:                                                                                                                                                             CPF:

Assinatura do corretor:                                                                                                     

Assinatura do titular:

TABELA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIAS

Urgência e emergência

Consultas médicas básica

Exames básicos (laboratoriais simples: hemograma, parasitológicos, urina, 
glicemia, entre outros) com exceção dos exames de genética e biologia 
molecular

Fisioterapias, ultrassonografias e mamografias

Exames e procedimentos: tomografia computadorizada, ressonância 
nuclear magnética, radiologia intervencionista, angiografia, hemodinâmica, 
arteriografia, mapeamento cerebral e polissonografia, ecodoppler, pet ct e 
cintilografias, laparoscopia diagnóstica, quimioterapia, radioterapia, diálise, 
hemodiálise e psicoterapia de crise 

Procedimentos clínicos e cirúrgicos realizados em ambiente hospitalar ou 
ambulatorial

Internações e demais procedimentos

Internações psiquiátricas 

Internações clínicas, cirúrgicas, procedimentos e coberturas previstas no 
contrato

Exames laboratoriais de alto custo (exames de genética e biologia 
molecular)

Terapias simples: (fonoaudiologia, nutrição, psicologia)

Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais

Parto a termo

Tratamento de doenças e lesões preexistentes

24 (vinte e quatro) horas

30 (trinta) dias

30 (trinta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

300 (trezentos) dias

24 (vinte e quatro) meses

24 (vinte e quatro) horas

24 (vinte e quatro) horas

24 (vinte e quatro) horas

90 (noventa) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

90 (noventa) dias

180 (cento e oitenta) dias

300 (trezentos) dias

24 (vinte e quatro) meses

Operadora:Administradora de Benefícios:

ANS - nº 41.742-4 ANS - nº 34.346-3

Affix Administradora de Benefícios Ltda.
CNPJ nº 11.158.465/0001-91
Rua Dr. Bráulio Gomes, 36, 18º andar,
República, São Paulo/SP
CEP: 01047-020


