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PARA QUE O PROPONENTE SEJA ELEGÍVEL À REDUÇÃO DE CARÊNCIAS, DEVEM SER RESPEITADAS AS CONDIÇÕES A SEGUIR

NÃO SERÃO REDUZIDAS CARÊNCIAS PARA PROPONENTES QUE SE ENQUADRAREM EM QUALQUER UMA DAS SEGUINTES CONDIÇÕES

RELAÇÃO DE OPERADORAS CONGÊNERES

Pelo presente aditamento contratual, a Operadora, considerando serem verdadeiras e completas as informações fornecidas na Proposta de Adesão, 
pelo Beneficiário Titular, altera os prazos de carências previstos no item 12, da página 3, do contrato enumerado acima que passam ser aplicadas 
conforme tabela de carências 01.

Proponentes oriundos de Operadoras Congêneres poderão ter as carências relacionadas no item 12, página 3 (alteradas neste aditamento) conforme 
tabela de carências 02, reduzidas desde que atendam aos requisitos relacionados abaixo.

• O proponente deve possuir um plano de saúde anterior, no qual tenha permanência mínima de 12 (doze) meses ininterruptos;
• O proponente deve ser oriundo de um plano de operadora constante da “Relação de operadoras congêneres”, listada a seguir neste aditivo;
• O plano anteriormente contratado pelo proponente deve estar com a última parcela quitada há, no máximo, 60 (sessenta) dias do   
início da vigência do benefício decorrente desta Proposta.

• Proponentes oriundos de planos exclusivamente hospitalares ou ambulatoriais.
• Proponentes portadores de doenças ou lesões preexistentes declaradas na “Declaração de Saúde” que acompanha esta Proposta.
• Proponentes oriundos de planos não regulamentados pela Lei nº 9.656/98.
ATENÇÃO: a opção por plano com padrão de acomodação em internação superior ao do plano anterior implicará o cumprimento das carências 
contratuais integralmente, para os casos de internação.

CONDIÇÕES DE CARÊNCIA PARA PROPONENTES PROVENIENTES DE OPERADORAS LISTADAS 
NA “RELAÇÃO DE OPERADORAS CONGÊNERES” REFERIDA ANTERIORMENTE:

• AMIL     • SULAMÉRICA     • BRADESCO     • UNIMEDS     • UNIHOSP
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24 (vinte e quatro) horas
Isento

Isento

Isento
90 (noventa) dias

90 (noventa) dias

90 (noventa) dias
90 (noventa) dias
90 (noventa) dias
90 (noventa) dias
90 (noventa) dias
90 (noventa) dias
90 (noventa) dias
300 (trezentos) dias
24 (vinte e quatro) meses
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Urgência e emergência
Consultas médicas básica
Exames básicos (laboratoriais simples: hemograma, parasitológicos, urina, glicemia, entre outros) com exceção dos exames de 
genética e biologia molecular
RX – Torácico
Fisioterapias, ultrassonografias e mamografias
Exames e procedimentos: tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, radiologia intervencionista, angiografia, 
hemodinâmica, arteriografia, mapeamento cerebral e polissonografia, ecodoppler, pet ct e cintilografias, laparoscopia diagnóstica, 
quimioterapia, radioterapia, diálise, hemodiálise e psicoterapia de crise  
Procedimentos clínicos e cirúrgicos realizados em ambiente hospitalar ou ambulatorial
Internações e demais procedimentos
Internações psiquiátricas 
Internações clínicas, cirúrgicas, procedimentos e coberturas previstas no contrato
Exames laboratoriais de alto custo (exames de genética e biologia molecular)
Terapias simples: (fonoaudiologia, nutrição, psicologia)
Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais
Parto a termo
Tratamento de doenças e lesões preexistentes

24 (vinte e quatro) horas
15 (quinze) dias

15 (quinze) dias

90 (noventa) dias
90 (noventa) dias

180 (cento e oitenta) dias

180 (cento e oitenta) dias
180 (cento e oitenta) dias
180 (cento e oitenta) dias
180 (cento e oitenta) dias
180 (cento e oitenta) dias
180 (cento e oitenta) dias
180 (cento e oitenta) dias
300 (trezentos) dias
24 (vinte e quatro) meses
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Urgência e emergência
Consultas médicas básica
Exames básicos (Laboratoriais simples: hemograma, parasitológicos, urina, glicemia, entre outros) com exceção dos exames de 
genética e biologia molecular
Rx – Torácico
Fisioterapias, ultrassonografias e mamografias
Exames e procedimentos: tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, radiologia intervencionista, angiografia, 
hemodinâmica, arteriografia, mapeamento cerebral e polissonografia, ecodoppler, pet ct e cintilografias, laparoscopia diagnóstica, 
quimioterapia, radioterapia, diálise, hemodiálise e psicoterapia de crise  
Procedimentos clínicos e cirúrgicos realizados em ambiente hospitalar ou ambulatorial
Internações e demais procedimentos
Internações psiquiátricas 
Internações clínicas, cirúrgicas, procedimentos e coberturas previstas no contrato
Exames laboratoriais de alto custo (exames de genética e biologia molecular)
Terapias simples: (fonoaudiologia, nutrição, psicologia)
Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais
Parto a termo
Tratamento de doenças e lesões preexistentes
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Declaro ter recebido cópia deste Aditivo de Redução de Carências e estou de acordo com os seus termos. Estou ciente de que a possibilidade de redução 
de carências será analisada de forma individual, para cada proponente, e de que essa possibilidade está subordinada à análise e aprovação de 
documentos por parte da Operadora. Estou ciente também de que os proponentes que não se enquadrarem nas condições descritas neste aditivo e não 
forem elegíveis à redução de carências deverão cumprir integralmente as carências contratuais.

Atendidas as condições para a redução de carência, anexar obrigatoriamente cópia legível dos documentos a seguir, para análise e aprovação da 
Operadora:

Para proponentes oriundos de planos de saúde individuais ou familiares:

a) Contrato de Pessoa Física OU cartão de identificação com data de início no plano anterior;

b) Comprovantes dos três últimos pagamentos quitados.

Na ausência de algum documento do item “a” ou “b” referidos anteriormente, será aceita declaração da operadora, atestando: o tipo de plano e 
padrão de acomodação em internação, a relação de beneficiários (titular e dependentes) e a data de início e fim da cobertura.

Para proponentes oriundos de planos de saúde coletivos empresariais ou por adesão:

a) Declaração da Pessoa Jurídica contratante, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, informando:

• a operadora contratada;

• tipo de plano e padrão de acomodação em internação;

• relação de beneficiários (titular e dependentes), com as respectivas datas de início e fim de cobertura.

Proponente Operadora Anterior Tempo de plano Padrão de acomodação em internação Item de redução

Titular

Dependente 1

Dependente 2

Dependente 3

Dependente 4

Dependente 5
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Assinatura do proponente titular

Data e local
,         /       /


