
GRUPO DE BENEFÍCIOS CARÊNCIA
CONTRATUAL A B C

D

Local e data:

Nº da proposta contratual:

Nome do titular/responsável:                                                                                                                                        CPF:

Nome do corretor:                                                                                                    Código:                                         CPF:

Assinatura do Corretor:                                                                                       Assinatura do Responsável:

Acidente Pessoal

Consultas / Exames Simples

Exames Intermediários

Exames Especializados

Internações Clínicas e Cirúrgicas (exceto Acidente Pessoal)

Parto

C. P. T. (Cobertura Parcial Temporária)

Operadora:

DA DOCUMENTAÇÃO

DAS NORMAS PARA CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS

DOS NOVOS PRAZOS PARA CARÊNCIA

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

TERMO DE RESPONSABILIDADE
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CONTRATO DE PLANO
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO.

Nº

Operadora:Administradora de Benefícios:

ANS - nº 41.742-4

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

ANS - nº 34.647-1

Terão direito aos benefícios deste aditivo o titular e seus dependentes, com idade até 49 (quarenta e nove) anos, inscritos na Proposta Contratual, 
observados os planos escolhidos e as faixas etárias. Os prazos das carências reduzidas dos Aditivos de Redução de Carência são válidos apenas na 
contratação dos produtos Promed.

Este aditivo tem por finalidade propiciar a todos os beneficiários inscritos na Proposta de Adesão,a concessão de redução dos prazos de carência e dos 
prazos para o início das coberturas de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade, relacionados às doenças ou 
lesões preexistentes, definidas na Declaração de Saúde de cada um dos beneficiários e de acordo com o contrato e os direitos do plano escolhido.

Reduzem-se os prazos previstos nas cláusulas sobre Carências, de acordo com a tabela que se segue, para os benefícios constantes das cláusulas 
Consulta Médica, Atendimento de Urgência e Emergência em Pronto-Socorro, Exames e Tratamentos Ambulatoriais e Internações Hospitalares.

Valido para clientes com até 90 dias de plano anterior regulamentado pela ANS.

Válido para clientes de 90 até 180 dias de plano anterior regulamentado pela ANS.

Válido para clientes de 180 dias até 18 meses de plano anterior regulamentado pela ANS.

Válido para clientes a partir de 18 meses de plano anterior regulamentado pela ANS.

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

24 horas

30 dias

90 dias

180 dias

180 dias

300 dias

720 dias

24 horas

Imediato

90 dias

180 dias

180 dias

300 dias

720 dias

24 horas

Imediato

Imediato

180 dias

180 dias

300 dias

720 dias

24 horas

Imediato

Imediato

Imediato

90 dias

300 dias

720 dias

24 horas

Imediato

Imediato

Imediato

Imediato

300 dias

720 dias

ADITIVO DE REDUÇÃO
DE CARÊNCIAS

1. Anexar últimos 3 boletos devidamente quitados (sendo o último há menos de 30 dias) e cópia do cartão de identificação e/ou declaração de tempo de 
permanência da operadora anterior (atualizada e original);
2. Este aditivo valerá para aproveitamento de carência de qualquer operadora regulamentada pela ANS;
3. Não serão aceitos comprovantes de planos anteriores na modalidade “Ambulatorial”, “Pós-Pagamento” ou “Custo Operacional”.

Declaro ter ciência dos valores e das regras estabelecidas nas Normas para Promoções de 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 SAMP.
Caso ele não seja aprovado, prevalecerão as normas do contrato principal.

A Affix remeterá pelos correios os documentos dos beneficiários nos quais constarão seus direitos, incluindo os prazos de carência e os prazos para o início 
das coberturas para doenças e lesões preexistentes, após a análise técnica da Declaração de Saúde e demais documentos solicitados nas Normas para 
Promoções de Vendas vigentes.


