
 

 

 

 

  

 

 
EDIÇÃO Nº 27 – DEZEMBRO/2015 

 

 

REGRA ANS 
EXCLUSÃO POR INADIMPLÊNCIA  

 
 

A SIAS informa que o cancelamento por inadimplência dos beneficiários vinculados ao plano médico 
da Unimed Rio (contratos 1 e 2) e odontológico da Odontoprev, é praticado com base nos critérios 
definidos pela ANS (Agencia Nacional de Saúde), nos seguintes termos: o plano poderá ser 
cancelado por inadimplemento no pagamento das mensalidades, consecutivas ou não, por período 
superior a 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses; conforme definições constantes no 
Inciso II do Artigo 13 da Lei 9656/98. Vejamos: 
 

 “Art.. 13.  (...) 
 II – a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento 
da mensalidade por período superior a sessenta dias consecutivos ou não, nos últimos 
doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente 
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) (grifo SIAS)”. 
 

Informamos ainda que qualquer tolerância por parte da Unimed Rio (Contrato 1) ou da MAPMA 
(Contrato 2), não significa que a regra tenha mudado ou que não será mais aplicada, portanto fique 
atento à data de vencimento para que seu Plano de Saúde não seja cancelado.  
 
Se você é beneficiário: 
 

 do Contrato 1 e não recebeu o boleto da Unimed Rio até o vencimento, poderá acessar o site 
da Unimed Rio (www.unimedrio.com.br) até a data de vencimento e retirar a 2ª via. Após a 
data de vencimento faça contato com a SIAS ou MAPMA para obter a 2ª via. 
No site da Unimed Rio você poderá obter também: Extrato de coparticipação e demonstrativo 
para imposto de renda. 
 

 do Contrato 2 e não recebeu o boleto da MAPMA até o vencimento, poderá acessar o site da 
MAPMA (www.mapma.com.br) até a data de vencimento e retirar a 2ª via. Após a data de 
vencimento faça contato com a SIAS ou MAPMA para obter a 2ª via. 
No site da MAPMA você poderá obter também: Extrato de coparticipação, demonstrativo para 
imposto de renda, quitação anual de débitos e recibo de pagamento. 
  

Permanecemos á disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos sobre o assunto. 
 
 

RJ, 09 de dezembro de 2015. 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
 

Canais de Atendimento SIAS   
Endereço Eletrônico: atendimento@sias.org.br 

Rio de Janeiro: (21) 2505-0050 - FAX (21) 2505-0060 
Demais localidades: 0800-282-9647 

Ouvidoria: acesse o Portal da SIAS – www.sias.org.br 
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