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ADITIVO DE REDUÇÃO
DE CARÊNCIAS

Este aditivo tem por finalidade propiciar aos beneficiários inscritos na Proposta de Adesão, que possuem plano anterior regulamentado pela ANS, a 
concessão de redução dos prazos de carência e dos prazos para o início das coberturas, exceto nos casos de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia 
e procedimentos de alta complexidade, relacionados às doenças ou lesões preexistentes, definidas na Declaração de Saúde de cada um dos beneficiários 
e de acordo com o contrato e os direitos do plano escolhido.

Reduzem-se os prazos previstos nas cláusulas sobre Carências, de acordo com a tabela abaixo.

REGRAS PARA APROVEITAMENTO DA CARÊNCIA

PRC 311: aplicado aos beneficiários do contrato coletivo por adesão que não tenham sido anteriormente vinculados a nenhuma operadora ou oriundo 
de qualquer operadora com registro na ANS com permanência máxima de 3 (três) meses no plano anterior. Para beneficiário ativo ou cancelado no 
plano anterior, regulamentado na segmentação Ambulatorial + Hospitalar com ou sem obstetrícia, com até 30 dias e/ou até 60 dias do último 
vencimento pago.

PRC 312: aplicado aos beneficiários do contrato coletivo por adesão oriundo de qualquer operadora com registro na ANS com permanência entre 3 
(três) meses e 6 (seis) meses no plano anterior. Para beneficiário ativo ou cancelado no plano anterior, regulamentado na segmentação Ambulatorial 
+ Hospitalar com ou sem obstetrícia, com até 30 dias e/ou até 60 dias do último vencimento pago.

PRC 313: aplicado aos beneficiários do contrato coletivo por adesão oriundo de qualquer operadora com registro na ANS com permanência entre 6 
(seis) meses e 11 (onze) meses no plano anterior. Para beneficiário ativo ou cancelado no plano anterior, regulamentado na segmentação Ambulatorial 
+ Hospitalar com ou sem obstetrícia, com até 30 dias e/ou até 60 dias do último vencimento pago.

PRC 304 Black Friday: aplicado aos beneficiários do contrato coletivo por adesão oriundo de qualquer operadora com registro na ANS com 
permanência acima de 12 (doze) meses no plano de origem. Para beneficiário ativo ou cancelado no plano anterior, regulamentado na segmentação 
Ambulatorial + Hospitalar com ou sem obstetrícia, com até 30 dias e/ou até 60 dias do último vencimento pago. Condição válida para as vigências 01/12 
e 15/12.

Estar ativo ou cancelado no plano anterior com até 30 dias e/ou 60 dias do último vencimento pago. Na hipótese de inexistência da cobertura obstétrica 
no plano anterior, os beneficiários deverão cumprir carência de 300 (trezentos) dias para parto a termo. Na hipótese de mudança de rede assistencial 
e/ou tipo de acomodação para padrão superior, os beneficiários deverão cumprir as carências previstas em contrato, ficando garantida, no entanto, a 
utilização de rede assistencial e/ou tipo de acomodação do plano de origem, se já cumprida a carência prevista.

CARÊNCIA CONTRATUAL: para os beneficiários (titulares e dependentes) que não se enquadram nas PRC’s acima ou possuam 59 anos ou mais.

Urgência e emergência

Consulta médica

Exames simples

Exames especiais

Procedimentos especiais

Internações e cirurgias

Parto a termo

Doenças preexistentes

GRUPO DE BENEFÍCIOS

PRC ADESÃO

24 horas

Imediato

Imediato

120 dias

120 dias

180 dias

300 dias

720 dias

24 horas

Imediato

Imediato

90 dias

120 dias

120 dias

300 dias

720 dias

24 horas

15 dias

15 dias

180 dias

180 dias

180 dias

300 dias

720 dias

PRC 311

24 horas

30 dias

30 dias

180 dias

180 dias

180 dias

300 dias

720 dias

CARÊNCIA
CONTRATUAL PRC 312 PRC 313

24 horas

Imediato

Imediato

Imediato

Imediato

Imediato

300 dias

720 dias

PRC 304
BLACK FRIDAY

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

ANS - nº 35.751-1
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ADITIVO DE REDUÇÃO
DE CARÊNCIAS

Local e data Assinatura do Proponente Titular ou Responsável 

Declaro ter ciência dos valores e das regras estabelecidas nas normas para promoções e tabela de vendas que foram apresentadas, e que este aditivo 
somente terá validade e efeito após aprovação por parte da Operadora. Caso não seja aprovado, prevalecerão as carências do contrato principal.

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 ou promocionais conforme regra vigente neste aditivo.

Declaro ter recebido cópia deste Aditivo de Redução de Carências e estou de acordo com os seus termos.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

DOCUMENTAÇÃO ANTERIOR ENTREGUE:

PLANO CONTRATADO: CONTRATO VIGENTE EM:                      /                           / 

(      ) 3 últimos boletos (      ) Cópia de Cartão(ões) (      ) Cópia do Contrato (      ) Declaração de Operadora Anterior

DADOS CADASTRAIS

TITULAR

DEP. 1

DEP. 2

DEP. 3

DEP. 4

DEP. 5

DATA DE
NASCIMENTO

PLANO
ATUAL DESDE CUMPRIR CARÊNCIA

DA COLUNA

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

ANS - nº 35.751-1

1. Anexar últimos 2 boletos devidamente quitados (sendo o último até 59 dias da vigência) e cópia do cartão de identificação ou declaração de tempo de 
permanência da operadora anterior com informações completas (atualizada e original);

2. Este aditivo valerá para aproveitamento de carência de qualquer operadora regulamentada pela ANS;

3. Não serão aceitos comprovantes de planos anteriores na modalidade “Ambulatorial”, “Pós-Pagamento” ou “Custo Operacional”;

4. A opção de plano com acomodação superior (apartamento) contabilizará carência de 180 (cento e oitenta) dias para utilização do benefício, a partir da 
vigência do contrato;

5. A contabilização do tempo de permanência para redução de carências entre operadoras será para beneficiários oriundos das operadoras: AMIL, 
BRADESCO, SULAMÉRICA E UNIMED, com no máximo 30 dias de cancelamento entre as duas operadoras. Somente serão aceitos aproveitamento de 
carências até 58 anos e 11 meses.

6. Na entrada do contrato, se faltar documentação de comprovação para redução de carência, o contrato será cadastrado com o PRC mais fechado sem 
possibilidade de alterações.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA


