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PLANO DE SAÚDE UNIMED FORTALEZA - AFFIX EMPRESAS
CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL UNIMED FORTALEZA - AFFIX EMPRESAS
Administradora de Benefícios/Contratante: Af�x Administradora de Benefícios.
- Planos com segmentação: ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98.

VANTAGENS
PARA EMPRESA
- Não necessita pagar integralmente ou parte o plano de saúde, pois o pagamento é feito pelo(a) 
bene�ciário(a) titular.
- Não tem nenhuma responsabilidade (conferência de fatura, desconto em folha, pagamento, etc), 
pois a cobrança será direta ao(à) bene�ciário(a) titular.
- Aumento da produtividade, redução do absenteísmo e maior satisfação do funcionário com a 
empresa.
- Não é necessário formar um grupo mínimo para adesão ao plano, ou seja, podem entrar quantos 
funcionário(a)s desejarem.

PARA FUNCIONÁRIO (TITULAR)
- Oportunidade de adquirir um plano de saúde com custo signi�cativamente inferior ao de mercado 
(plano individual).
- Oportunidade de garantir a saúde, melhorar a qualidade de vida, aumentar a produtividade 
gerando maior chance de empregabilidade.

Empresas de todos os tamanhos, desde que:
a) Estejam ativas na Receita Federal, independente da data de abertura, exceto MEI, que precisam 
estar ativas por mais de 6 meses (de acordo com a RN 432 da ANS) na data de assinatura do 
Termo de Adesão Af�x.

b) O TERMO DE ADESÃO AFFIX e documentos necessários tenham sido recebidos e aprovados.

c) Não tenham contrato ativo na Unimed Fortaleza.

EMPRESAS QUE PODEM ADERIR

Poderão aderir a este produto: sócios, funcionários, administradores de empresa (estatutários), 
trabalhadores temporáros, estagiários e menores aprendizes das empresas.

QUEM PODE ADERIR

EMPRESA
- Cópia do Contrato Social ou Requerimento Empresarial ou Declaração de Firma Individual (MEI);
- Para inclusões acima de 14 funcionários, enviar GFIP completa;
- Cópia do Cartão CNPJ;
- Cópia do RG e CPF ou CNH do sócio;
- Termo de Adesão Af�x;
- Para inclusões acima de 29 bene�ciários, enviar GFIP completa assinada pelo sócio, independente 
da inclusão de todos os funcionários;
- Inscrição Municipal / Estadual.

TITULAR SÓCIO
- Cópia do RG e CPF ou CNH;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia do comprovante de residência em nome do titular, atualizado (até 60 dias do vencimento) ou 
declaração de residência.
- Cópia do Contrato social, Cartão CNPJ ou Requerimento do empresário.

ADMINISTRADORES DA EMPRESA (ESTATUTÁRIOS)
- Comprovante de vínculo por procuração ou Contrato Social;

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

- Cópia do RG e CPF ou CNH;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia do comprovante de residência em nome do titular, atualizado (até 60 dias do vencimento) 
ou declaração de residência.

TITULAR FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS, TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E MENORES 
APRENDIZES
- Cópia de Certidão de Nascimento (até 15 anos de idade);
- Cópia do RG (acima de 16 anos de idade) e CPF obrigatório;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia do comprovante de residência em nome do titular (últimos 180 dias) ou declaração de residência.
- Documento para elegibilidade: GFIP atualizada ou Ficha de Registro do Empregado carimbada e assinada 
pela empresa + assinatura do funcionário.

DEPENDENTES
Cônjuge
- Cópia de Certidão de Casamento;
- Cópia do RG e CPF;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde.
Companheiro(a)
- Declaração de união estável de próprio punho, contendo o número do RG e do CPF do(a) 
companheiro(a) e do titular, endereço, tempo de convívio, assinatura de 02 (duas) testemunhas com 
reconhecimento de �rma do titular e do(a) companheiro(a), ou escritura pública de união estável ou 
outros documentos diversos dos citados anteriormente, indicados pela Unimed Fortaleza, que 
permitam a comprovação do convívio em comum de forma pública, duradoura e estável;
- Cópia do RG e CPF;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde.
Filho(a) natural ou Enteado(a), solteiro(a), com até 23 anos, ou até 28 anos, se for 
universitário(a) devidamente comprovado.
- Cópia do RG (acima de 16 anos de idade) e CPF obrigatório;
- Cópia de Certidão de Nascimento (até 15 anos de idade);
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde.
Filhos(as) com invalidez permanente
- Cópia do RG (acima de 16 anos de idade) e CPF obrigatório;
- Cópia de Certidão de Nascimento (até 15 anos de idade);
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia autenticada do Atestado de Invalidez emitido pelo INSS.
Filhos(as) adotivos(as), enteados(as) desde que com a devida comprovação legal e 
solteiros(as) até 23 anos, ou até 28 anos, se for universitário(a), devidamente comprovado.
- Cópia de Certidão de Nascimento (até 15 anos de idade);
- Cópia do RG (acima de 16 anos de idade) e CPF obrigatório;
- Cópia do termo de adoção;
- Copia do Cartão Nacional de Saúde.
Menor sob Tutela/Guarda
- Cópia de Certidão de Nascimento (até 15 anos de idade);
- Cópia do RG (acima de 16 anos de idade) e CPF obrigatório;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia autenticada da Tutela/ Guarda Judicial de�nitiva.

ACOMODAÇÃO

PLANO

ABRANGÊNCIA

 0  a 18 anos

19 a 23 anos

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 mais

ESTADUALFORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA NACIONAL

MULTIPLAN
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* Coparticipação de 20% incidente sobre consultas e exames. Somente não haverá cobrança de coparticipação quando o atendimento de consulta e/ou exames ocorrer durante regime de internação hospitalar.
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  R$ 248,27 

 R$ 285,49 

 R$ 328,40 

 R$ 377,58 

 R$ 415,28 

 R$ 477,62 

 R$ 608,18 

 R$ 808,88 

 R$ 1.075,75 

 R$ 1.489,28 

R$ 244,02 

R$ 280,62 

R$ 322,76 

R$ 371,14 

R$ 408,23 

R$ 469,49 

R$ 597,86 

R$ 795,14 

R$ 1.057,46 

R$ 1.463,95 

 

  R$ 321,53 

 R$ 369,73 

 R$ 425,28 

 R$ 488,94 

 R$ 537,87 

 R$ 618,58 

 R$ 787,67 

 R$ 1.047,57 

 R$ 1.393,23 

 R$ 1.928,76 

 

R$ 295,13 

R$ 339,37 

R$ 390,36 

R$ 448,85 

R$ 493,67 

R$ 567,80 

R$ 723,07 

R$ 961,59 

R$ 1.278,88 

R$ 1.770,46 

    R$ 388,52 

 R$ 446,75 

 R$ 514,17 

 R$ 590,87 

 R$ 649,87 

 R$ 747,46 

 R$ 951,76 

 R$ 1.265,73 

 R$ 1.683,45 

 R$ 2.330,53 

 

R$ 190,62 

R$ 219,21 

R$ 252,18 

R$ 289,95 

R$ 318,93 

R$ 366,94 

R$ 467,09 

R$ 621,20 

R$ 826,18 

R$ 1.143,73 

 

TABELA DE PREÇOS (PLANOS COM COPARTICIPAÇÃO DE 20%*) 



ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO

Fortaleza e Região Metropolitana.- A Administradora de Benefícios/Estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros 
documentos aqui não especi�cados, a�m 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.
- Bene�ciários que aderirem ao plano após a 1º adesão, independente da quantidade, se 
enquadram na carência normal.
- Taxa de Angariação: a Af�x não interfere no valor da taxa de angariação acordada entre o 
corretor e o bene�ciário, 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 bene�ciário.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REAJUSTE ANUAL

VIGÊNCIA PARA ADESÃO DOS SÓCIOS, ADMINISTRADORES,
FUNCIONÁRIOS, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES (CONFORME QUADRO ABAIXO)

ADESÃO VIGÊNCIA

De 01 a 15 do mês Dia 1º do mês seguinte 10

De 16 a 30 do mês Dia 1º do 2º mês seguinte 10

VENCIMENTO

PLANOS DE SAÚDE OFERTADOS
UNIMED UNIFLEX
- Atendimento em Fortaleza e na zona metropolitana para procedimentos eletivos/ urgência/ emergência e nos âmbitos estadual/ nacional para urgência/emergência;
- Utilização da rede própria da Unimed Fortaleza e da rede credenciada de 2.400 médicos cooperados através de encaminhamento: 5 Centros para atendimento de consultas agendadas;
- Hospitais: Uniclinic, São Raimundo, SOS, Cura D´Ars, IOF, Otomédica, Leiria de Andrade, Hospital da Criança, SOPAI, dentre outros. O Hospital Regional da Unimed para alta complexidade;
- 13 postos de coleta dos Laboratórios Unimed.
- 26 clínicas de diagnóstico e imagem.

UNIMED UNIPLANO
- Atendimento estadual para procedimentos eletivos/ urgência/ emergência e em âmbito nacional para urgência/emergência;
- Utilização de boa parte da rede credenciada da Unimed Fortaleza:  Mais de 2.400 médicos cooperados;
- Alguns dos hospitais de Fortaleza, dentre eles: Hospital Regional Unimed (Alta Complexidade/Alto Custo), Uniclinic, São Raimundo, SOS, Cura D´Ars, Otoclínica, IOF, Otomédica, Leiria de 
Andrade, Hospital da Criança, SOPAI, dentre outros;
- 18 laboratórios, dentre eles os Laboratórios da Unimed – 40 clínicas de imagem.

UNIMED MULTIPLAN
- Atendimento nacional para procedimentos eletivos e para urgência/emergência;
- Utilização de toda a rede credenciada da Unimed Fortaleza: Mais de 4.000 médicos cooperados;
- Os melhores hospitais de Fortaleza: Hospital Regional Unimed (HRU), São Mateus, Genesis, Gastroclínica, São Carlos, dentre outros (exceto Monte Klinikum);
- Os melhores laboratórios e clínicas de Fortaleza.

APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA

O aproveitamento de carência de outras Operadoras será solicitado à Unimed Fortaleza mediante apresentação dos documentos abaixo.

• Cópia do Cartão da Operadora cujas carências deverão ser aproveitadas;

• Cópia dos 3 últimos boletos e comprovantes de pagamentos

• Declaração de Permanência da Operadora constando a data da exclusão.

ATENÇÃO: A solicitação de aproveitamento de carência será analisada pela Operadora para posterior informação dos itens/dias isentados e a serem cumpridos.

CARÊNCIAS CONTRATUAIS (CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO)

CONTEMPLAM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO MÓVEL E REMOÇÃO TERRESTRE EM CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA:
O serviço consiste em atendimento ao contratante através de unidades móveis, UTI móvel (ambulância), para casos de urgência/emergência no local da ocorrência, onde, se necessário, 
far-se-á a remoção para hospital qualificado ao atendimento que o paciente necessitar; desde que, exclusivamente, o local da ocorrência e/ou a remoção esteja exclusivamente dentro da 
área urbana da cidade de Fortaleza/CE. Para mais informações, consultar condições previstas e estabelecidas no contrato de adesão.

ASSISTÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALARES COBERTAS

Pronto-atendimento nos casos de urgência e/ou emergência, exclusivamente nas primeiras 12 horas ambulatoriais, exceto para os 
atendimentos decorrentes de acidente pessoal que não se submetem à aludida limitação do tempo, conforme regulamentação da ANS.

Consultas médicas eletivas; Exames complementares simples (laboratoriais e radiológicos)

Ultrassonografia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Psicoterapia; Terapia Ocupacional; Nutricionista; Ecocardiografia; Testes ergométricos; 
Prova de Holter; Cintilografia.

Tomografia computadorizada; Ressonância magnética; Hemodinâmicas; Diatermia; Litotripsia; Quimioterapia; Radioterapia; 
Diálise e hemodiálise; Acupuntura; Cirurgias ambulatoriais; Internações clínicas e cirúrgicas; Internação para transtornos 
mentais e comportamentais, inclusive tratamento em regime de hospital-dia.

Parto a termo

Internações e tratamentos de doenças e lesões preexistentes

NORMAL
GRUPOS COM ATÉ

29 VIDAS (1ª ADESÃO)

24 horas

30 dias

90 dias

180 dias

300 dias

24 meses

REDUZIDO
GRUPOS COM MAIS DE
29 VIDAS (1ª ADESÃO)

Isento

Isento

Isento

Isento

Isento

Isento

Informações resumidas e sujeitas a alterações. Consulte seu supervisor periodicamente.

Mês de reajuste: Julho/2021.

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



Baixe o aplicativo
Affix Corretor

Você tem todas
as informações das

suas vendas pela Affix,
na palma da sua mão,

 24 horas por dia.
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APLICATIVO
AFFIX CORRETOR

FAZEMOS DE TUDO
PARA VOCÊ VENDER

AINDA MAIS,
USE O APP

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).

suas vendas pela Affix,
na palma da sua mão,


