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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

PLANO DE SAÚDE UNIMED FORTALEZA
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
Administradora de Benefícios/Contratante: Af�x Administradora de Benefícios.
• Plano com segmentação: ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
• Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98.

TITULAR FETRABRAS
- Comprovante de �liação à entidade;
- Cópia do RG e CPF;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia do comprovante de residência em nome do titular/responsável (últimos 180 dias) ou 
declaração de residência.

DEPENDENTES FETRABRAS
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, 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.
Filhos(as) 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 Cartão Nacional de Saúde.
Filhos(as) com invalidez permanente
- 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 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 Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia do termo de adoção.

QUEM PODE ADERIR
Tutelados(as) ou sob guarda 
Equiparam-se aos �lhos(as) para efeito de inclusão, razão pela qual cessando os efeitos da tutela 
poderão permanecer no plano até 24 anos se solteiros(as), ou até 28 anos, se universitários(as), 
mediante a devida comprovação formal.
- 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 Termo da Guarda/Tutela judicial.

TITULAR ASESF OU ASESC
- Comprovante de �liação à entidade;
- Cópia do RG e CPF;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde;
- Cópia do comprovante de residência em nome do titular/responsável (últimos 180 dias) ou 
declaração de residência.
- Cópia da Carteira de Estudante atualizada ou cópia da matrícula atualizada ou cópia dos 
comprovantes de pagamento das 2 últimas mensalidades ou Declaração da instituição de ensino 
em papel timbrado contendo CNPJ, telefone, nome completo do aluno, curso e período.

DEPENDENTES ASESF OU ASESC
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, que 
permitam a comprovação do convívio em comum de forma pública, duradoura e estável;
- Cópias do RG e CPF;
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde.
Filhos(as) 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 Cartão Nacional de Saúde.
Filhos(as) com invalidez permanente
- 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 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 Cartão Nacional de Saúde
- Cópia do termo de adoção.

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

FETRABRAS - Federação Nacional dos Trabalhadores Cooperados
Trabalhadores Cooperados �liados à Fetrabras.
Taxa: R$ 3,50 ao mês cobrado no boleto do plano de saúde.
ASESF - Associação dos Estudantes de Fortaleza
ASESC - Associação dos Estudantes do Ceará
Estudantes a partir 6 anos matriculados na rede pública ou privada, no ensino fundamental, 
médio ou superior, que seja �liado à ASESF ou ASESC.
Taxa: R$ 2,00 ao mês cobrado no boleto do plano de saúde.

* 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.

ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTOACOMODAÇÃO

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

ENFERMARIA APARTAMENTO

UNIPLANOUNIFLEX
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 R$ 326,37 
 R$ 375,33 
 R$ 431,66 
 R$ 496,38 
 R$ 545,95 
 R$ 627,93 
 R$ 799,59 

R$ 1.063,41 
R$ 1.414,36 
R$ 1.958,02 

R$ 193,77 
R$ 222,76 
R$ 256,24 
R$ 294,65 
R$ 324,00 
R$ 372,72 
R$ 474,64 
R$ 631,16 
R$ 839,49 

R$ 1.162,19 

 R$ 254,69 
 R$ 292,94 
 R$ 336,92 
 R$ 387,44 
 R$ 426,11 
 R$ 490,11 
 R$ 624,09 
 R$ 830,04 

 R$ 1.103,92 
 R$ 1.528,17 

R$ 302,45 
R$ 347,76 
R$ 399,99 
R$ 459,92 
R$ 505,92 
R$ 581,79 
R$ 740,90 
R$ 985,33 

R$ 1.310,54 
R$ 1.814,19 

 R$ 409,02 
 R$ 470,34 
 R$ 540,95 
 R$ 622,09 
 R$ 684,18 
 R$ 786,88 

R$ 1.002,03 
R$ 1.332,66 
R$ 1.772,46 
R$ 2.453,69 

R$ 249,72 
R$ 287,15 
R$ 330,26 
R$ 379,80 
R$ 417,68 
R$ 480,43 
R$ 611,78 
R$ 813,59 

R$ 1.082,08 
R$ 1.497,97 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- 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 as regras contratuais estabelecidas com a 
Operadora. 

- Clientes originários da operadora Unimed Norte e Nordeste e Unimed Fama terão isenção total de 
carências. 

- Mês do reajuste anual: julho.

ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
Fortaleza e Região Metropolitana.

VIGÊNCIA

 VENCIMENTOADESÃO (ATÉ 12H)  VIGÊNCIA 

De 01 a 10

De 11 a 20

De 21 a 30/31

01

10

20

01

10

20

Tutelados(as) ou sob guarda
Equiparam-se aos �lhos(as) para efeito de inclusão, razão pela qual cessando os efeitos da tutela 
poderão permanecer no plano até 24 anos se solteiros(as), ou até 28 anos, se universitários(as), 
mediante a devida comprovação formal.
- 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 Termo da Guarda/Tutela judicial.

Obs.: O bene�ciário titular, ou seja, o estudante, com idade até 17 (dezesete) anos, poderá 
eleger como dependente: pai, mãe e irmão até 38 (trinta e oito) anos.

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

24 horas

Isento

30 dias

90 dias

90 dias

180 dias

180 dias

180 dias

180 dias

300 dias

24 meses

PROCEDIMENTO PRAZO DE CARÊNCIA

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

Consultas médicas eletivas e exames complementares simples (laboratoriais e radiológicos).

Ultrassonografia, fisioterapia e ecocardiograma.

Fonoaudiologia, nutricionista, psicologia, terapia ocupacional, teste ergométrico e prova de Holter.

Cintilografia.

Tomografia computadorizada, ressonância magnética.

Cirurgias ambulatoriais, hemodinâmica, internação clínica/cirúrgica, diatérmica, litotripsia, quimioterapia, radioterapia, diálise e 
hemodiálise.

Acupuntura.

Internações decorrentes de transtornos psiquiátricos.

Parto a termo.

Doenças ou lesões preexistentes.

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.

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 pagamento ou 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.

APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA

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.

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,


