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CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL SMILE - AFFIX EMPRESAS
Administradora de Benefícios / Contratante: Af�x Administradora de Benefícios.
- Plano com segmentação: ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, com e sem coparticipação.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98.

PLANO DE SAÚDE SMILE - AFFIX EMPRESAS

TABELA COM COPARTICIPAÇÃO TABELA SEM COPARTICIPAÇÃO

FA
IX

A 
ET

ÁR
IA

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 +

R$ 163,39
R$ 190,37
R$ 238,97
R$ 253,62
R$ 309,41
R$ 351,89
R$ 400,92
R$ 609,26
R$ 815,57
R$ 980,22

PRODUTOS

COBERTURA

COPARTICIPAÇÃO

ACOMODAÇÃO

CÓDIGO PRODUTO

PREMIUM PROMO CP EMP ENF

482.065.19-7

Com Coparticipação

Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia

Enfermaria

ABRANGÊNCIA Grupo de Municípios

Sem Coparticipação

Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia

Grupo de Municípios

R$ 207,23
R$ 241,44
R$ 303,09
R$ 321,67
R$ 392,44
R$ 446,30
R$ 508,48
R$ 772,73
R$ 1.034,39
R$ 1.243,21

R$ 263,56
R$ 307,07
R$ 385,48
R$ 409,11
R$ 499,11
R$ 567,62
R$ 646,71
R$ 982,78
R$ 1.316,63
R$ 1.581,16

PREMIUM
PROMO ENF EMP

PREMIUM
PROMO EMP

Enfermaria

476.666.16-1 479.384.17-6

Apartamento

FA
IX

A 
ET

ÁR
IA

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 +

PRODUTOS

COBERTURA

COPARTICIPAÇÃO

ACOMODAÇÃO

CÓDIGO PRODUTO

ABRANGÊNCIA

EMPRESA
- Cópia do Contrato Social ou Requerimento Empresarial ou Declaração de Firma Individual (MEI);
- Cópia do Cartão CNPJ;
- Cópia do RG e CPF ou CNH do sócio;
- Termo de Adesão Af�x devidamente preenchido, assinado e carimbo com o CNPJ da empresa;
- Para inclusões, enviar GFIP completa atual (últimos 30 dias) assinada pelo sócio, independente 
da inclusão de todos ou apenas uma parte dos funcionários.

TITULAR SÓCIO
- Cópia do RG e CPF ou CNH;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia do comprovante de residência para envio do boleto (últimos 90 dias).

ADMINISTRADORES DA EMPRESA (ESTATUTÁRIOS)
- Comprovante de vínculo por procuração ou Contrato Social;
- Cópia do RG e CPF ou CNH;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia do comprovante de residência para envio do boleto (últimos 90 dias).

TITULAR FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS, TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E MENORES APRENDIZES
- Proposta de Adesão AFFIX;
- Cópia da última Guia do FGTS (GFIP) atual (últimos 30 dias) ou �cha de registro devidamente 
assinada (caso seja recém admitido);
- Cópia do RG e CPF;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia do comprovante de residência atual (últimos 90 dias).

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;
- Cópia do RG e CPF;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde.

TABELA DE COPARTICIPAÇÕES

PROCEDIMENTO VALOR

R$   15,00

R$   30,00

R$   10,00

R$   60,00

R$   20,00

R$ 100,00

R$ 150,00

R$ 150,00

Consultas em consultório.*

Consultas em pronto socorro.*

Exames simples.*

Exames complexos.*

Terapias.

Internação clínica.

Internação cirúrgica.

Internação obstétrica.

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

QUEM PODE ADERIR

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.

VANTAGENS

EMPRESAS QUE PODEM ADERIR
Empresas de todos os tamanhos, desde que:
a) Estejam ativas na Receita Federal, por mais de 6 meses, na data de assinatura do Termo de 
Adesão Af�x.

b) O TERMO DE ADESÃO AFFIX e documentos necessários tenham sido recebidos e aprovados, 
respeitados os prazos do quadro no verso.

c) Não tenham contrato ativo na Smile.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

*Coparticipação de 30%, limitados aos valores acima.



VIGÊNCIA

Filhos(as), netos(as) e sobrinhos(as) até 35 anos
- Cópia de Certidão de Nascimento (até 15 anos de idade);
- Cópia do RG e CPF (acima de 16 anos de idade);
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde.

Filho(a) Inválido(a)
- Cópia de Certidão de Nascimento (até 15 anos de idade);
- Cópia do RG e CPF (acima de 16 anos de idade);
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia autenticada do Atestado de Invalidez emitido pelo INSS.

Menor sob Tutela/Guarda
- Cópia de Certidão de Nascimento (até 15 anos de idade);
- Cópia do RG e CPF (acima de 16 anos de idade);
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia da Tutela/Guarda Judicial De�nitiva.

ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO

PREMIUM PROMO - Arapiraca e Maceió.

- A Administradora de Benefícios/Contratante 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.

- 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 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

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

COBERTURAGRUPO

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

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.

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).

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

Parto a termo.

CARÊNCIA
CONTRATUAL

ENTRE
06 E 11 MESES

DO PLANO
ANTERIOR

ENTRE
12 E 19 MESES

DO PLANO
ANTERIOR

ACIMA DE
20 MESES
DO PLANO
ANTERIOR

PLANOS COM SEGMENTAÇÃO: AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA E AMBULATORIAL + HOSPITALAR SEM OBSTETRÍCIA

24 horas

30 dias

90 dias

180 dias

300 dias

Grupo 0

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4*

24 horas

20 dias

60 dias

150 dias

300 dias

24 horas

15 dias

45 dias

60 dias

300 dias

24 horas

10 dias

30 dias

24 horas

300 dias

*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.

VIGÊNCIA

Dia 01

Dia 16

VENCIMENTO

Todo dia 10

Todo dia 20



*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

RESUMO DA REDE HOSPITALAR MÉDICA CREDENCIADA*

BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO

CEPAMA - CENTRO DE PATOLOGIA DE MACEIÓ

CLIMAC CLÍNICA MÉDICA E LABORATORIAL DE MACEIÓ

DILAB - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

HORMOCLÍNICA

IMUNILAB - VACINAS E DIAGNÓSTICO CLÍNICO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS FARMAC.BIOQ.EDMEE

LABORATÓRIO DE ANÁLISES PROCLÍNICO

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA NABUCO LOPES

LABORATÓRIO DE PREVENÇÃO DA MULHER

LABORATÓRIO MARTINS PINTO DE PATOLOGIA CLÍNICA

LABORATÓRIO SABIN DE PATOLOGIA CLÍNICA DE ALAGOAS

LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA

SALES DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS

UNIDADE LABORATORIAL DE ALAGOAS - UNILAB

UNIMAIS MEDICINA LABORATORIAL

VIRGÍNIA BOHRER COSTA

HOSPITAIS LABORATÓRIOSPREMIUM























PEDIATRIA 24 HORAS

CLÍNICA DE ONCOLOGIA DE MACEIÓ

ASSOC. BENEFICENTE DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CLÍNICA INFANTIL SANTA MARIA

FUND. HOSP. AGRO INDÚSTRIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

HOSPITAL ALVORADA DE MACEIÓ

HOSPITAL VIDA

LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE

ORGANIZAÇÃO MÉDICO HOSP DE ALAGOAS ORGAMEDAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

ORG. DE ASSISTÊNCIA NEURO PSIQUIÁTRICA ORGANEP

PREMIUM







































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

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

COBERTURA CARÊNCIA
CONTRATUAL

CARÊNCIA
PROMOCIONAL

Atendimentos de urgência e emergência.

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

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.

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

Remoção decorrente de atendimento de urgência e emergência.

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.

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.

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.

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).

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

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

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

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

30 dias

90 dias

180 dias

24 meses

300 dias

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

90 dias

180 dias

24 meses

300 dias



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).


