
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

ADITIVO DE
NOVOS PRODUTOS

Assinatura do Proponente Titular ou Responsável 

Local e data

4 - PLANO PRETENDIDO

Estou ciente que esse aditivo faz parte da proposta de adesão e que o plano pretendido é o assinalado no quadro acima, sendo desconsiderado qualquer 
outra opção.

Declaro ter ciência que o item 04 – PLANO PRETENDIDO, da página 02 e os itens 19 – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PLANO e 21 – REAJUSTE, 
ambos da página 04, que constam na proposta de adesão, cujo número está informado acima, tiveram os conteúdos substituídos pelos descritos abaixo. 

Verifique a disponibilidade do plano de saúde pretendido, conforme definido com a entidade indicada na página 1.  Todos os dependentes serão incluídos 
na mesma categoria de plano do proponente titular.

21 - REAJUSTE

O valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (I) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há 
alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, que ocorre a cada 12 meses após a data de assinatura do contrato coletivo 
entre a Administradora de Benefícios e a Operadora no mês de MARÇO de cada ano, independentemente  da  data  de  minha  adesão  ao  benefício;  (II)  reajuste  
por  mudança  de  faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em  que  se  encontrava,  conforme  
tabelas  a  seguir;  e  (III)  reajuste(s)  em  outra(s)  hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

19 – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PLANO

A solicitação de transferência do plano poderá ser realizada sempre no mês de MARÇO, de acordo com o cronograma de movimentação, mediante a prévia 
autorização da operadora e desde que respeitadas as demais regras vigentes neste benefício. A alteração do plano somente ocorrerá quando solicitada pelo 
beneficiário titular e acarretará a transferência de todos os seus beneficiários dependentes inscritos no benefício anteriormente contratado. A transferência 
para os planos com categoria de rede e acomodações superiores à contratada acarretará 180 (cento e oitenta) dias de carência a cumprir.
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