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Este aditivo é exclusivo para vendas realizadas com início de vigência contratual a partir de 1º de agosto de 2019. Este 
aditivo substitui os prazos da TABELA DE CARÊNCIAS – PLANO DE SAÚDE, indicada na página 03, da proposta de adesão, 
cujo o número de identificação é o mesmo que consta no cabeçalho deste aditivo.

Terão direito aos benefícios deste aditivo o titular e seus dependentes, após análise, inscritos na proposta de adesão, observados 
os planos escolhidos e as faixas etárias. 

Os prazos de carências reduzidas no aditivo de carências promocionais serão válidos apenas na contratação dos produtos 
Essencial, Básico, Personalizado e Executivo. 

Os períodos de carências especificados no quadro abaixo deverão ser contados a partir do início de vigência do plano de saúde, 
conforme indicado na página 1 desta proposta de adesão. 

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

Cobertura Parcial Temporária – CPT: aquele 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 representante legal.

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

TABELA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIAS

ADITIVO DE CARÊNCIAS
PROMOCIONAIS
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COBERTURA CARÊNCIA REGISTRADA NA ANS

Local e data:

Nome do titular/responsável:                                                                                                                                                                CPF:

Nome do corretor:                                                                                                                                                                                 CPF:

Assinatura do Corretor: 

 Assinatura do  titular/responsável:

Urgência e emergência, nos termos previstos neste Contrato

 

Consultas médicas e exames/procedimentos simples

 

Exames/procedimentos intermediários

 

Exames/procedimentos especiais

 
Consultas e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, 
procedimentos de fisioterapia e psicoterapia

Cirurgias, inclusive ambulatoriais

 

Parto a termo
  

Demais casos, bem como para novos procedimentos decorrentes de atualização do Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS

CPT - Cobertura Parcial Temporária

24 (vinte e quatro) horas

Isento*

90 (noventa) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias

300 (trezentos) dias

180 (cento e oitenta) dias

720 (setecentos e vinte) dias

Operadora:
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S 
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CONTRATO DE PLANO
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

E ODONTOLÓGICO
COLETIVO POR ADESÃO.

* Isento somente para atendimento em clínicas próprias (eletivas e PA). Os atendimentos realizados na Rede Credenciada terão 
carências de 30 dias para Consultas e Exames Simples.


