MANUAL DE VENDAS

ANS - nº 41.742-4

ANS - nº 39.548-0

SMILE SAÚDE - JOÃO PESSOA

PLANO DE SAÚDE SMILE
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO
Administradora de Benefícios / Contratante: Affix Administradora de Benefícios.
- Plano com segmentação: ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, com e sem coparticipação.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98.

TABELA SEM COPARTICIPAÇÃO

TABELA COM COPARTICIPAÇÃO
PREMIUM
PROMO CP AD

PRODUTOS

0 a 18 anos
19 a 23 anos

FAIXA ETÁRIA

24 a 28 anos
29 a 33 anos
34 a 38 anos
39 a 43 anos
44 a 48 anos
49 a 53 anos
54 a 58 anos
59 anos ou +

COBERTURA
COPARTICIPAÇÃO
ACOMODAÇÃO
CÓDIGO PRODUTO

Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia

Com Coparticipação
Enfermaria

Apartamento

483.403.19-8
R$ 168,05
R$ 195,80
R$ 245,78
R$ 260,85
R$ 318,24
R$ 361,93
R$ 412,34
R$ 626,65
R$ 838,83
R$ 1.008,18

483.404.19-6
R$ 194,67
R$ 226,81
R$ 284,72
R$ 302,17
R$ 368,66
R$ 419,26
R$ 477,68
R$ 725,93
R$ 971,72
R$ 1.167,91

0 a 18 anos
19 a 23 anos
24 a 28 anos
FAIXA ETÁRIA

COBERTURA
COPARTICIPAÇÃO
ACOMODAÇÃO
CÓDIGO PRODUTO

29 a 33 anos
34 a 38 anos
39 a 43 anos
44 a 48 anos
49 a 53 anos
54 a 58 anos
59 anos ou +

TABELA DE COPARTICIPAÇÕES
PROCEDIMENTO

PREMIUM
PROMO AD

PRODUTOS

Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia

Sem Coparticipação
Enfermaria

Apartamento

476.667.16-9
R$ 193,78
R$ 225,77
R$ 283,41
R$ 300,78
R$ 366,95
R$ 417,32
R$ 475,47
R$ 722,58
R$ 967,24
R$ 1.162,52

479.382.17-0
R$ 230,49
R$ 268,55
R$ 337,11
R$ 357,78
R$ 436,49
R$ 496,41
R$ 565,57
R$ 859,50
R$ 1.150,53
R$ 1.382,82

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
VALOR

Consultas em consultório

R$ 15,00

Consultas em pronto socorro

R$ 30,00

Exames simples

R$ 15,00

Exames complexos

R$ 60,00

Terapias

R$ 20,00

Internação clínica

R$ 100,00

Internação cirúrgica

R$ 150,00

Internação obstétrica

R$ 150,00

QUEM PODE ADERIR
FNEL - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES LIVRES
Estudantes (a partir de 6 meses) de ensino infantil, fundamental, ensino médio, graduação
e pós graduação do ensino superior do Brasil, devidamente comprovado.
Comprovante de escolaridade atual (últimos 30 dias) + Declaração escolar em papel timbrado
contendo CNPJ e carimbo da instituição de ensino + Cópia da carteirinha ou ficha associativa
devidamente assinada. Taxa: R$ 5,00 por mês.
ASCOSERVI - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Funcionários do comércio e indústria.
Cópia do contracheque atual ou carteira profissional ou contrato de trabalho comprovando
vínculo com empresas do comércio e indústria + cópia da carteirinha ou ficha associativa
devidamente assinada. Taxa: R$ 5,00 por mês.
ANSP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Servidores Públicos, Municipais e Estaduais.
Cópia do Contracheque atual + Declaração de filiação devidamente assinada e datada ou cópia
do cartão de associado. Taxa: R$ 3,50 por mês.
UNIPRO - ASSOC. BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
Profissionais liberais.
Cópia do diploma (frente e verso) ou cópia do Registro de Inscrição no Conselho de Classe de sua
respectiva categoria profissional + Declaração de filiação à UNIPRO, devidamente assinada e
datada, ou cópia do cartão de associado. Taxa: R$ 5,00 por mês.

TITULAR
• Proposta de Adesão da Affix + Ficha Associativa;
• Cópia RG e CPF;
• Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
• Cópia da Certidão de Nascimento válida para titular com até 15 anos;
• Cópia do comprovante de residência atual (últimos 90 dias).
• Em caso de titular estudante, obrigatório documentação do responsável legal.
DEPENDENTES
Cônjuge
• Cópia de Certidão de Casamento + Cópia RG e CPF ;
• Cópia do Cartão Nacional de Saúde.
Companheiro(a)
• Declaração de união estável de próprio punho, contendo número do RG e do CPF do companheiro(a)
e do titular, endereço, tempo de convívio, assinatura de 02 (duas) testemunhas com reconhecimento de
firma do titular e do(a) companheiro(a), ou escritura pública de união estável;
• Cópia do RG e CPF;
• Cópia do Cartão Nacional de Saúde.
Filhos(as) naturais ou adotivos(as) solteiros(as) e netos(as) até 35 anos
• Certidão de nascimento aceita para dependentes até 15 anos;
• Cópia do RG e CPF obrigatório para dependentes a partir de 16 anos;
• Cópia do Cartão Nacional de Saúde.
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade e declarado no Imposto de Renda do Titular
• Certidão de nascimento aceita para dependentes até 15 anos;
• Cópia do RG e CPF obrigatório para dependentes a partir de 16 anos;
• Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
• Cópia da autenticada do atestado de Invalidez emitido pelo INSS.
• Cópia da declaração do Imposto de Renda do titular.
Menor sob Guarda ou Tutela do beneficiário titular
• Certidão de nascimento aceita para dependentes até 15 anos;
• Cópia do RG e CPF obrigatório para dependentes a partir de 16 anos;
• Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
• Cópia da Tutela ou do “Termo de Guarda” expedida por órgão oficial.
OBS.: Caso a adoção seja extinta cabe à Operadora o direito de exclusão do dependente.
Enteado(a) Titular casado
• Certidão de nascimento aceita para dependentes até 15 anos;
• Cópia do RG e CPF obrigatório para dependentes a partir de 16 anos;
• Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
• Cópia de Certidão de Casamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- A Administradora de Benefícios/Contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, afim de comprovar as informações prestadas na Proposta.
- Os preços e a rede médica credenciada estão sujeitos a alterações por parte da Operadora.
- Proposta sujeita a análise técnica.
- Este material contém informações resumidas prevalecendo as condições do contrato de adesão.
- Material de uso interno destinado exclusivamente aos consultores.
- Contém linguagem técnica e informações resumidas, sujeitas a alterações por força de Lei e de Normas Regulamentadoras da ANS, bem como regras contratuais estabelecidas com a Operadora.
- Beneficiários que aderirem ao plano após a 1º adesão, independente da quantidade, se enquadram na carência normal.
- Menores de idade: é dispensado o número de nascido vivo em substituição ao RG, não sendo possível deixar sem ambas as informações.
- Mês do reajuste anual: JANEIRO 2022.
- Taxa de Angariação: a Affix não interfere no valor da taxa de angariação acordada entre o corretor e o beneficiário, podendo esta taxa ser livremente negociada, desde que: o valor seja inferior ao valor da
mensalidade, bem como que esta taxa não se confunde com a mensalidade e o início de vigência do plano. Oriente adequadamente seu beneficiário.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
João Pessoa - PB.

VIGÊNCIA
VIGÊNCIA

VENCIMENTO

Dia 01
Dia 16

Todo dia 10
Todo dia 20

CARÊNCIAS CONTRATUAIS (CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO)
PLANOS COM SEGMENTAÇÃO: AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA E AMBULATORIAL + HOSPITALAR SEM OBSTETRÍCIA
GRUPO

COBERTURA

CARÊNCIA
CONTRATUAL

ENTRE
ENTRE
ACIMA DE
06 E 11 MESES
12 E 19 MESES
20 MESES
DO PLANO ANTERIOR DO PLANO ANTERIOR DO PLANO ANTERIOR

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

Grupo 1

Ácido úrico, Citologia oncótica (preventivo) e análise do material coletado,
Colesterol total, Consulta com nutricionista, consultas em especialidades
médicas (exceto consulta com psiquiatra, psicologia, fonoaudiologia e
geneticista), Creatinina, Eletrocardiograma, Exames de raio-x simples,
Ferretina, Glicemia de jejum, HDL, Hemograma completo, LDL,
Parasitológico de fezes, PSA livre, PSA total, Sumário de urina, TGO, TGP,
Tonometria, Triglicerídeos e Ureia.

30 dias

20 dias

15 dias

10 dias

Grupo 2

Colposcopia/biopsia/histopatológico, Dosagem de beta HCG, Exames
laboratoriais das categorias: Bioquímico; Cropologia; Hematologia;
Microbiologia e Urianalise (constantes no rol da ANS de cobertura
obrigatória vigente à época da solicitação, exceto Procedimentos de Alta
Complexidade), Exames de raio-x contrastado, Exames de ultrassonografia
diagnostica (exceto ultrassonografia intervencionista), Mamografia (exceto a
mamografia digital).

90 dias

60 dias

45 dias

30 dias

Grupo 3

Todos os demais procedimentos conforme determinam o Rol de cobertura
obrigatória da ANS.

180 dias

150 dias

60 dias

24 horas

Grupo 4*

Parto a termo.

300 dias

300 dias

300 dias

300 dias

Grupo 0

Atendimentos de urgência e/ou emergência, e acidentes pessoais.

* Exceto para os planos com segmentação assistencial “Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia”.
Para doenças e lesões preexistentes serão aplicados o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de Cobertura Parcial Temporária - CPT.

CARÊNCIAS PROMOCIONAIS (CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO)
CARÊNCIA
CONTRATUAL

COBERTURA

CARÊNCIA
PROMOCIONAL

Atendimentos de urgência e emergência.

24 horas

24 horas

Atendimento limitado as 12 primeiras horas, inclusive em casos de complicações no processo gestacional.

24 horas

24 horas

Quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura
hospitalar (internação ou procedimento cirúrgico), ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze)
horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante,
não cabendo ônus à operadora.

24 horas

24 horas

Atendimentos decorrentes de acidentes pessoais, garantindo, neste caso, direito a internação hospitalar e procedimento cirúrgico.

24 horas

24 horas

Remoção decorrente de atendimento de urgência e emergência.

24 horas

24 horas

Uma vez ultrapassadas as 12 (doze) primeiras horas de cobertura, ou havendo necessidade de internação, a remoção do beneficiário ficará
a cargo da operadora de planos privados de assistência à saúde.

24 horas

24 horas

Em caso de impossibilidade de remoção por risco de vida, a responsabilidade financeira da continuidade da assistência será negociada
entre o prestador de serviços de saúde e o beneficiário.

24 horas

24 horas

Ácido úrico / Citologia oncótica (preventivo)/análise de material coletado / Colesterol total / Consulta com o nutricionista / Consulta em
especialidades médicas (exceto consulta com psiquiatra e geneticista) / Creatinina / Eletrocardiograma / Exames de raio-x simples /
Ferretina / Glicemia de jejum / HDL / Hemograma completo / LDL / Parasitológico de fezes / PSA livre / PSA total / Sumário de Urina / TGO
/ TGP / Tonometria / Triglicerídeos / Ureia.

30 dias

24 horas

Colposcopia / Biopsia / Histopatológico / Dosagem de beta HCG / Exames laboratoriais das categorias: bioquímico, cropologia,
hematologia, microbiologia e urianálise (constantes no rol da ANS de cobertura obrigatória) / Exames de raio-x contrastado / Exames de
ultrassonografia diagnostica (exceto ultrassonografia intervencionista) / Mamografia (exceto a mamografia digital).

90 dias

90 dias

Angiografia (cerebral central e/ou periférica) / Consulta com profissional de saúde não médicos: psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta
ocupacional / Consulta médica na especialidade psiquiatria e genética / Colonoscopia / Cirurgias ambulatoriais e eletivas / Densitometria /
Endoscopia / Exames cardiológicos como: teste ergométrico, holter e ecocardiograma / Exames oftalmológicos como: curva tensional,
campimetria e mapeamento de retina / Exames otorrinolaringológicos: audiometria e impedanciometria e pesquisa de potencial evocado
(bera) / Exames de ultrassonografia intervencionista / Internação decorrentes de complicação do processo gestacional ocorridas até 36
semanas e 6 dias / Internação hospitalar clínica / Internação hospitalar cirúrgica / Mamografia digital / Medicina nuclear / Procedimentos
que necessitam de hemodinâmica (como cateterismo cardiológico), Radioterapia e quimioterapia / Ressonância magnética / Sessões
multidisciplinares como: psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional / Todos os procedimentos definidos pela ANS
como procedimento de alta complexidade (PAC) listados no rol de cobertura obrigatória vigente à época da solicitação / Todos os serviços
de apoio a diagnóstico (constantes no rol da ANS de cobertura obrigatória vigente à época da solicitação) / Tomografia computadorizada

180 dias

180 dias

Leitos de alta complexidade (UTI) e procedimentos de alta complexidade (PAC) relacionados com doenças e lesões preexistentes sujeitas
à cobertura parcial temporária (CPT).

24 meses

24 meses

Parto a termo (acima de 36 semanas e 6 dias).

300 dias

300 dias

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

RESUMO DA REDE HOSPITALAR MÉDICA CREDENCIADA*
HOSPITAIS

PREMIUM

LABORATÓRIOS

PREMIUM

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO



ANÁLISIS LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL



HOSPITAL JOÃO PAULO II**



CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS



FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA



CHECK-UP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



CLÍNICA DOM RODRIGO



LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MAURILIO DE ALMEIDA



HOSPITAL SAMARITANO



LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS JOAO PAULO II



LABORATÓRIO DE PAT. E ANÁLISES CLÍNICAS DR. VANDIQUE



LABORATÓRIO JOSEANA JOSEFA E RODRIGO CARTAXO



LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS



LACLE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADA



PROMÉDICA LABORATÓRIO



*Rede credenciada sujeita a alterações pela operadora, sem aviso prévio. Consulte as atualizações da rede no site: www.smilesaude.com.br

Affix Administradora de Benefícios • www.affix.com.br

ANS - nº 41.742-4

APLICATIVO
AFFIX CORRETOR

FAZEMOS DE TUDO
PARA VOCÊ VENDER
AINDA MAIS,
USE O APP
AFFIX CORRETOR.
Você tem todas
as informações das
suas vendas pela Affix,
na palma da sua mão,
24 horas por dia.

Baixe o aplicativo
Affix Corretor

Dados cadastrais
(com possibilidade
de atualização).
Confirmação das vendas
(quando os clientes realizarem
os pagamentos dos boletos).
Boleto (envio por e-mail ou
compartilhamento do código de
barras com o cliente).
Status da Proposta (poderá
confirmar a implantação
das suas vendas).
Material de Vendas
(todo o material para
suporte às vendas).

