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DOCUMENTOS PARA ADESÃO PLANO MÉDICO 

Titular: 

CPF: 

DOCUMENTOS BÁSICOS: 

D Declaração de vínculo SIAS (Emitida pela Entidade) 
D Contrato de adesão, devidamente preenchido e rubricado; 
D Declaração de Saúde {DPS) (Preencher todos os itens da 

declaração) 
D Cópia do contracheque Servidor; 
D Cópia do RG e CPF do titular e dependentes; 
D Cópia do comprovante de residência (Conta de consumo: Água, luz, 

gás e telefone); 
D Cópia da Certidão de Casamento (Em caso de Cônjuge) 
D Cópia da Declaração de União Estável / Declaração de Coabitação 

(Em caso de cônjuge) 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

D Declaração de vínculo (Declaração de permanência) com Operadora 
de origem, comprovando o tempo mínimo de permanência (do 
titular e dependentes) 

D Cópia dos comprovantes de pagamento dos 3 (três) últimos meses, 
ou declaração de adimplência emitida pela operadora do plano 
médico-hospitalar de origem; 

✓ Os requerimentos recebidos na SIAS/MAPMA até o dia 10 serão 

analisados e processados para o 12 dia útil do mês subsequente.

✓ O vencimento do plano ocorrerá todo 52 dia de cada mês, sob a 

forma de pós-pagamento.

✓ Caso não haja o preenchimento correto do contrato de adesão, da 

declaração de saúde e exista pendência de documentos, a adesão 

poderá não ser processada.



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
O correto preenchimento reduz o tempo de cadastramento do beneficiário e evita a sua devolução. Portanto, siga atentamente todas as instruções de preenchimento, 
registrando os dados nos campos de maneira legível, em letra de forma e sem emendas ou rasuras. Este documento foi elaborado considerando o número máximo de 
caracteres permitidos operacionalmente. Sendo assim, não ultrapasse o número de campos disponíveis.

I. DADOS DA EQUIPE DE VENDAS
1. NOME DA CORRETORA – preencher com o nome da Corretora.
2. COD. DA CORRETORA - preencher com o código da Corretora.
3. NOME CORRETOR – preencher com o nome do Corretor.
4. CPF CORRETOR – preencher com o número do CPF do Corretor.
5. CÓDIGO CORRETOR – preencher com o código do Corretor.
6. CARIMBO DA CORRETORA - campo de uso exclusivo para carimbo da Corretora.

II. DADOS CADASTRAIS DA CONTRATANTE
1. NOME DA EMPRESA CONTRATANTE - preencher com o nome (Razão Social) da Empresa Contratante.
2. NOME DO CONSELHO PROFISSIONAL, ENTIDADE DE CLASSE, SINDICATO, ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL, COOPERATIVA, ETC - preencher com o nome (Razão Social) quando 
esta não for a empresa contratante.
3. CNPJ - preencher com o número do CNPJ da Empresa Contratante.
4. INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - preencher com a data de vigência do contrato, no formato DD/MM/AAAA.

III. DADOS DO BENEFICIÁRIO TITULAR
1. NOME DO BENEFICIÁRIO TITULAR - preencher com o nome completo do beneficiário titular. Não abreviar nenhum nome.
2. DATA DE NASCIMENTO - preencher com a data de nascimento do beneficiário titular, no formato DD/MM/AAAA.
3. SEXO - preencher com (M), se o beneficiário titular for do sexo masculino ou (F), se for do sexo feminino.
4. CPF TITULAR - preencher com o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do beneficiário titular, ainda que o mesmo seja menor de 18 anos.
5. DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO - preencher com o número de Registro da Declaração de Nascido Vivo para o beneficiário titular nascido a partir de 1º de Janeiro de 2010.
6. CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE - preencher com o número do Cartão Nacional de Saúde do beneficiário titular.
7. NOME DA MÃE DO BENEFICIÁRIO TITULAR - preencher com o nome completo da mãe do beneficiário titular. Não abreviar nenhum nome.
8. ESTADO CIVIL - preencher com o estado civil do beneficiário titular, conforme apresentado: Casado – preencher com (C); Solteiro – preencher com (S); 
Divorciado – preencher com (D); Separado Judicialmente/Desquitado – preencher com (J); Viúvo – preencher com (V).
9. NÚMERO DE IDENTIDADE - preencher com o número do Documento de Identificação (RG) do beneficiário titular.
10. ÓRGÃO EXPEDIDOR - preencher com o órgão expedidor do Documento de Identificação (RG) do beneficiário titular.
11. E-MAIL DO BENEFICIÁRIO TITULAR - preencher com o e-mail (endereço eletrônico) do beneficiário titular.
12. NOME DO CONTRATANTE - preencher com o nome completo do Contratante se o beneficiário titular for menor de 18 (dezoito) anos ou incapaz. Não abreviar nenhum nome.
13. DATA DE NASCIMENTO - preencher com a data de nascimento do Contratante, se o beneficiário titular for menor de 18 (dezoito) anos ou incapaz.
14. SEXO - preencher com (M), se o Contratante for do sexo masculino ou (F), se for do sexo feminino.
15. CPF (CONTRATANTE) - preencher com o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Contratante, se o beneficiário titular for menor de 18 (dezoito) anos ou incapaz.
16. GRAU DE PARENTESCO - preencher com a descrição do grau de parentesco entre o beneficiário titular e o Contratante, se o beneficiário titular for menor de 18 
(dezoito) anos ou incapaz
17. POSSUI PLANO ANTERIOR? - assinalar com um “x” no campo “Sim” ou “Não”, de acordo com a situação do beneficiário titular, no que diz respeito a possuir ou não 
plano de saúde anterior. Em caso afirmativo, é obrigatório anexar documentação comprobatória.
18. QUANTO TEMPO? - quando o campo nº 17 for assinalado com um “Sim”, preencher com o tempo de permanência (em meses ou anos) do beneficiário titular no plano 
de saúde anterior.
19. QUAL A OPERADORA? - quando o campo nº 17 for assinalado com um “Sim”, preencher com o nome da Operadora com a qual o beneficiário titular mantinha o plano 
de saúde anterior.
20. REGISTRO NA ANS - quando o campo nº 17 for assinalado com um “Sim”, preencher com o nº de registro na ANS da Operadora com a qual o beneficiário titular 
mantinha o plano de saúde anterior.

IV. ENDEREÇO DO TITULAR
1. ENDEREÇO RESIDENCIAL - preencher com o endereço residencial do beneficiário titular. Neste campo preencher apenas o nome do logradouro, sem número ou complemento.
2. NÚMERO - preencher com o número do endereço residencial do beneficiário titular.
3. COMPLEMENTO - preencher com o complemento do endereço residencial do beneficiário titular.
4. BAIRRO - preencher com o bairro do endereço residencial do beneficiário titular.
5. CEP - preencher com o número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do endereço residencial do beneficiário titular, com 8 dígitos.
6. MUNICÍPIO – preencher com o município de domicílio do beneficiário titular.
7. UF (Unidade de Federação) - preencher com a UF da cidade do domicílio do beneficiário titular.
8. TELEFONE - preencher com o número de telefone de contato do beneficiário titular, incluindo o DDD (Discagem Direta à Distância) da área.
9. TELEFONE CELULAR - preencher com o número de telefone celular de contato do beneficiário titular, incluindo o DDD (Discagem Direta à Distância) da área.
10. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA - somente preencher este campo quando o beneficiário titular desejar receber suas correspondências em local diferente do 
endereço residencial. Neste campo preencher apenas o logradouro, sem número ou complemento.
11. NÚMERO - quando o campo de nº 10 for preenchido, indicar o número correspondente. 
12. COMPLEMENTO - quando o campo de nº 10 for preenchido, indicar o complemento correspondente.
13. BAIRRO - quando o campo de nº 10 for preenchido, indicar o bairro correspondente.
14. CEP  - quando o campo de nº 10 for preenchido, indicar o CEP (Código de Endereçamento Postal) correspondente, com 8 dígitos.
15. MUNICÍPIO - quando o campo de nº 10 for preenchido, indicar o município correspondente. 
16. UF (Unidade de Federação) - quando o campo de nº 10 for preenchido, indicar a sigla UF correspondente.

V. DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES
1. NOME - preencher com o nome completo de cada beneficiário dependente. Não abreviar nenhum nome.
2. DATA DE NASCIMENTO - preencher com a data de nascimento de cada beneficiário dependente, no formato DD/MM/AAAA.
3. SEXO - preencher com (M), se o beneficiário dependente for do sexo masculino ou (F), se for do sexo feminino.
4. ESTADO CIVIL - preencher com o estado civil de cada beneficiário dependente, conforme apresentado: Casado - preencher com (C); Solteiro - preencher com (S); 
Divorciado - preencher com (D); Separado Judicialmente/Desquitado - preencher com (J); Viúvo - preencher com (V).
5. CPF - preencher com o número do CPF de cada beneficiário dependente, mesmo sendo menor de 18 (dezoito) anos.
6. GRAU DE PARENTESCO - preencher com a descrição do grau de parentesco de cada beneficiário dependente.
7. NOME DA MÃE - preencher com o nome completo da mãe de cada beneficiário dependente inscrito. Não abreviar nenhum nome.
8. DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO – preencher com o número da Declaração de Nascido Vivo para cada beneficiário dependente nascido a partir de 1º de janeiro de 2010.
9. CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE - preencher com o número do Cartão Nacional de Saúde de cada beneficiário dependente.
10. POSSUI PLANO ANTERIOR? - assinalar com um “x” no campo “Sim” ou “Não”, de acordo com a situação do beneficiário dependente, no que diz respeito a possuir ou 
não plano de saúde anterior. Em caso afirmativo, é obrigatório anexar documentação comprobatória.
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11. QUANTO TEMPO? - quando o campo nº 10 for assinalado com um “Sim”, preencher com o tempo de permanência (em meses ou anos) do beneficiário dependente no 
plano de saúde anterior.
12. QUAL A OPERADORA? - quando o campo nº 10 for assinalado com um “Sim”, preencher com o nome da Operadora com a qual o beneficiário dependente mantinha o 
plano de saúde anterior.
13. REGISTRO NA ANS - quando o campo nº 10 for assinalado com um “Sim”, preencher com o nº de registro na ANS da Operadora com a qual o beneficiário dependente
mantinha o plano de saúde anterior.

VI. DADOS DO PLANO CONTRATADO - assinalar com um “x” de acordo com a escolha do beneficiário titular em contratar para si e demais beneficiários inscritos um 
dos produtos disponíveis. As caraterísticas dos planos, como (Nome Comercial do Plano, Nº de Registro na ANS, Segmentação Assistencial, Abrangência Geográfica, 
Coparticipação e Acomodação) devem ser preenchidas de acordo com o contrato vigente entre a empresa Contratante e a Unimed-Rio.
TABELA INDICATIVA DE VALORES DE COPARTICIPAÇÃO - A tabela Indicativa de Valores de Coparticipação, bem como o campo de Valor Limite por Exame (VLE) devem 
ser preenchidos de acordo com o contrato vigente entre a empresa Contratante e a Unimed-Rio.
COBERTURA CONTRATADA - tabela de preenchimento OBRIGATÓRIO somente quando o plano contratado oferecer assistência médica e odontológica. Em caso positivo, 
assinalar com um “x” de acordo com a escolha do beneficiário titular em contratar para si e demais beneficiários inscritos um dos produtos de assistência médica e 
odontológica disponíveis.

VII. TOTAL DOS VALORES CONTRATADOS - R$
VALOR DA MENSALIDADE - preencher com o valor (R$) da mensalidade do plano escolhido, para cada beneficiário (titular e dependente, se houver).
VALOR DOS OPCIONAIS - preencher com o valor dos opcionais para cada beneficiário (titular e dependente, se houver).
TOTAL MENSALIDADE – preencher com o somatório dos valores do beneficiário titular e seus dependentes (se houver) considerando cada mensalidade (R$) e os opcionais.
TAXA DE IMPLANTAÇÃO - preencher com o valor total da taxa de implantação da Proposta Contratual. Atenção: esta taxa é cobrada por contrato e não por beneficiário inscrito.

VIII. FORMA DE COBRANÇA - assinale com um “x” a forma de cobrança escolhida pelo beneficiário titular (Boleto Bancário, Débito em conta corrente ou outra).
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - o beneficiário titular poderá realizar o pagamento das mensalidades através de débito em conta. Para isto, deverá 
assinalar com “x” no campo “Débito em conta corrente” como forma de cobrança, e informar o nome e número do banco, o número da agência com o dígito (se houver), e 
o número da conta com o dígito (se houver).
VENCIMENTO - este campo deve ser preenchido com a data de vencimento estipulada pela Empresa Contratante.
OUTRA FORMA DE COBRANÇA - este campo deve ser preenchido quando a empresa Contratante estipular outra forma de cobrança, além do “Boleto Bancário” e 
“Débito em conta corrente”.

IX. RECIBO - PARA USO EXCLUSIVO DO CORRETOR - preencher com o valor pago em algarismos e por extenso. Tendo efetuado o preenchimento, o Corretor deverá datar e assinar.

X. DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES GERAIS
O beneficiário titular deverá ler atentamente as Declarações e Autorizações, datar e assinar obrigatoriamente.
Comunicação institucional ou operacional - O beneficiário titular deverá optar por autorizar ou não a Unimed-Rio a utilizar os dados fornecidos em contrato para fins de 
comunicação institucional ou operacional.

DECLARAÇÃO PLANO REFERÊNCIA
O beneficiário titular ou seu representante legal deverá ler atentamente a declaração, datar e assinar obrigatoriamente.

CARTA DE ORIENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO
Identificação do Beneficiário – O beneficiário titular (ou seu representante legal, se o beneficiário titular for menor de idade ou incapaz) deverá ler, datar e assinar, assim 
como o intermediário entre a operadora e o beneficiário.

DECLARAÇÃO DE SAÚDE
O preenchimento da Declaração de Saúde deverá ser feito obrigatoriamente pelo beneficiário titular ou seu representante legal, se o beneficiário titular for menor de 
idade ou incapaz, que deverá declarar pelo beneficiário titular e por seus dependentes, saber ser(em) ou não, portador(es) ou sofredor(es) de lesão ou doença preexistente à 
época da contratação.

O preenchimento das perguntas é de caráter obrigatório e não poderá apresentar qualquer tipo de rasura. As respostas (“S” - sim; “N” - não) devem ser fornecidas 
considerando a situação de cada beneficiário, devidamente identificado na proposta contratual.

Não deixar de declarar qualquer patologia por entender que a mesma não é de importância. Todas as informações são importantes para a análise médica.

Deverão também ser preenchidos os campos de peso e altura do beneficiário titular e beneficiário(s) dependentes(s) eventualmente inscritos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº DO ITEM - preencher com o número de cada pergunta respondida com “S” (sim) na Declaração de Saúde.
TITULAR/DEPENDENTE(S) - assinalar com “x” referente ao beneficiário que teve “S” (sim) no item descrito.
ANO DO EVENTO - preencher com o ano em que ocorreu o evento correspondente ao item descrito.
CAMPO PARA DESCRIÇÃO DO EVENTO - preencher detalhadamente com informações referentes ao evento, tais como: datas, tratamentos realizados, situação atual etc.

A Unimed-Rio poderá, a seu critério, solicitar informações adicionais e/ou realizar entrevista pessoal complementar com o objetivo de esclarecer as dúvidas originadas 
no processo de preenchimento da Declaração de Saúde.

DECLARAÇÕES DO BENEFICIÁRIO TITULAR
Se o beneficiário titular optar pelo auxilio de um médico para prestar orientações para o preenchimento da Declaração de Saúde, o mesmo deverá assinar e carimbar.

ATESTADO DE SAÚDE
O beneficiário titular, ou seu representante legal, deverá atestar que as informações prestadas na Declaração de Saúde, são verdadeiras e idôneas. Para tanto, o ATESTADO 
DE SAÚDE deve ser datado e assinado pelo beneficiário titular, como também deverá ser assinado pelo corretor.
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PROPOSTA OPCIONAIS

I. DADOS DOS OPCIONAIS EVENTUALMENTE CONTRATADOS
NOME DO OPCIONAL - este campo deve ser preenchido de acordo com o contrato vigente entre a empresa Contratante e a Unimed-Rio.
QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS - preencher campo indicando a quantidade de beneficiários que contratou opcionais.
VALOR UNITÁRIO - preencher o valor unitário de cada opcional contratado.
VALOR TOTAL - preencher com o somatório dos valores dos opcionais contratados pelo beneficiário titular para si e para seus dependentes eventualmente inscritos.
NOME DO BENEFICIÁRIO TITULAR - preencher com o nome completo do beneficiário titular. Não abreviar nenhum nome.
CPF DO BENEFICIÁRIO TITULAR - preencher com o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do beneficiário titular.

II. DECLARAÇÕES GERAIS 
O beneficiário titular ou seu representante legal deverá ler atentamente as Declarações Gerais, datar e assinar obrigatoriamente.

PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS

I. PROPOSTA DE ADESÃO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS
1. NOME DO BENEFICIÁRIO - preencher com o nome completo do beneficiário. Não abreviar nenhum nome.

II. PLANO DE ORIGEM
1. NOME DA OPERADORA - preencher com o nome da Operadora de origem do beneficiário.
2. REGISTRO DA OPERADORA NA ANS - preencher com o número de registro da Operadora de Origem na ANS.
3. NOME DO PLANO - preencher com o nome comercial do plano de origem do beneficiário.
4. REGISTRO DO PLANO NA ANS - preencher com o número de registro do plano de origem do beneficiário na ANS.
5. SEGMENTAÇÃO DO PLANO - preencher com o tipo de segmentação do plano de origem do beneficiário.
6. DATA DE INCLUSÃO - preencher com a data de inclusão do beneficiário na operadora de origem, no formato DD/MM/AAAA.
7. ÚLTIMO PAGAMENTO - preencher com a data referente ao último pagamento realizado na Operadora de origem, no formato DD/MM/AAAA.
8. EXERCEU A PORTABILIDADE? - Informar se o beneficiário já exerceu a portabilidade assinalando com um “x” no campo “Sim” ou “Não”.
9. CUMPRIU OU ESTÁ CUMPRINDO CPT? - Informar se o beneficiário cumpriu ou está cumprindo CPT, assinalando com um “x” no campo “Sim” ou “Não”.

III. PLANO DE DESTINO
1. NOME DA OPERADORA - Campo já preenchido como “Unimed-Rio”.
2. REGISTRO DA OPERADORA NA ANS - campo já preenchido com o número de registro da Unimed-Rio na ANS “39.332-1”.
3. NOME DO PLANO - preencher com o nome comercial do plano na operadora de destino (Unimed-Rio).
4. REGISTRO DO PLANO NA ANS -  preencher com o número de registro do plano de destino na ANS.

IV. PRINCIPAIS DOCUMENTOS APRESENTADOS - assinalar com um “x” quais os documentos apresentados pelo beneficiário para o exercício da portabilidade de 
carências na Unimed-Rio

V. QUESTIONAMENTOS COMPLEMENTARES 
1. ESTÁ INTERNADO? - assinalar com um “x” no campo “Sim” ou “Não” indicando se o beneficiário está internado.
2. CASO AFIRMATIVO, INFORMAR EM QUAL HOSPITAL - quando o campo nº 1 for assinalado com um “Sim”, preencher com o nome do hospital em que o beneficiário 
está internado.
3. HÁ PREVISÃO PARA INTERNAÇÃO? - assinalar com um “x” no campo “Sim” ou “Não” indicando se há previsão para internação do beneficiário.
4. CASO AFIRMATIVO, INFORMAR EM QUAL HOSPITAL - quando o campo nº 3 for assinalado com um “Sim”, preencher com o nome do hospital em que o beneficiário 
será internado.

VI. DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE:
O beneficiário deverá ler atentamente as Declarações, datar e assinar obrigatoriamente.
O item 5 deve ser preenchido com a data de início de vigência do contrato referente ao exercício da Portabilidade de Carências pelo beneficiário.

CAMPOS DE ASSINATURAS
Os campos devem ser assinados pelo beneficiário titular ou por seu representante legal, se o titular for menor de 18 (dezoito) anos ou incapaz.

TODAS AS PÁGINAS QUE NÃO CONTENHAM ESPAÇO PARA ASSINATURA DEVEM SER RUBRICADAS PELO BENEFICIÁRIO TITULAR.
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II. DADOS CADASTRAIS DA CONTRATANTE

1. Nome do Beneficiário Titular

7. Nome da Mãe do Beneficiário Titular

11. E-mail do beneficiário titular

6. Cartão Nacional de Saúde

2. Data de Nasc. 3. Sexo 4. CPF do Titular 5. Declaração de Nascido Vivo

III. DADOS DO BENEFICIÁRIO TITULAR

IV. ENDEREÇO DO TITULAR
1. Endereço Residencial (Rua., Av., Tv., Pç.)

3. Complemento

5. CEP 6. Município 7. UF

2. Número

4. Bairro

5. Cód. Corretor(a)3. Nome Corretor(a)

6.  Carimbo da
Corretora

I. DADOS DA EQUIPE DE VENDAS
1. Nome da Corretora 2. Cód. da Corretora

4. CPF Corretor(a)

2. Nome do conselho profissional, entidade de classe, sindicato, associação profissional, cooperativa, etc
(preenchimento necessário quando esta não for a empresa contratante)

3. CNPJ

1. Nome da Empresa Contratante

4. Início de vigência do contrato

9. Número de Identidade 10. Orgão Expedidor8. Est. Civil

17. Possui Plano Anterior? 18. Qto. Tempo? 19. Qual Operadora? 20. Registro na ANS
Não         Sim (anexar doc. comprobatória)

Rubrica

12. Nome contratante (se o beneficiário titular for menor de idade ou incapaz)

13. Data de Nasc. 14. Sexo 16. Grau de Parentesco

8. DDD | Telefone 9. DDD | Celular
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Rubrica
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2. Data de Nascimento

7. Nome da Mãe do Beneficiário Dependente

8. Declaração de Nascido Vivo 9. Cartão Nacional de Saúde

3. Sexo 4.Est. Civil 5. CPF 6. Grau de Parentesco

21. Nome do 2º Beneficiário Dependente

2. Data de Nascimento

7. Nome da Mãe do Beneficiário Dependente

8. Declaração de Nascido Vivo 9. Cartão Nacional de Saúde

3. Sexo 4.Est. Civil 5. CPF 6. Grau de Parentesco

31. Nome do 3º Beneficiário Dependente

2. Data de Nascimento

7. Nome da Mãe do Beneficiário Dependente

8. Declaração de Nascido Vivo 9. Cartão Nacional de Saúde

3. Sexo 4.Est. Civil 5. CPF 6. Grau de Parentesco

V. DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES
11. Nome do 1º Beneficiário Dependente

10. Possui Plano Anterior? 11. Qto. Tempo? 12. Qual Operadora? 13. Registro na ANS
Não         Sim (anexar doc. comprobatória)

10. Possui Plano Anterior? 11. Qto. Tempo? 12. Qual Operadora? 13. Registro na ANS
Não         Sim (anexar doc. comprobatória)

10. Possui Plano Anterior? 11. Qto. Tempo? 12. Qual Operadora? 13. Registro na ANS
Não         Sim (anexar doc. comprobatória)

IV. ENDEREÇO DO TITULAR (continuação)
10. Endereço para Correspondência (Rua., Av., Tv., Pç.)

12. Complemento

14. CEP 15. Município 16. UF

11. Número

13. Bairro

ANS - Nº 41756-4
Registro da Mapma na ANS
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R$ 60,00



, de de .
Assinatura do Beneficiário Titular

SAÚDE/DENTAL PROPOSTA CONTRATUAL 5/5

Contratação coletivo 
por adesão

Nº identificação Proposta Versão

07/2020 Campo de identificação

X. DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES GERAIS

Em virtude da contratação, declaro que:
1. Recebi informações completas e suficientes para a perfeita compreensão do produto que irei contratar.
2. Conforme estabelecido nas normas em vigor da ANS, recebi o Manual de Orientação para Contratação de

Planos de Saúde (MPS) e tenho ciência de que o Guia de Leitura Contratual (GLC) será entregue junto com os
cartões de identificação do beneficiário titular e dos dependentes eventualmente inscritos;

3. Recebi as Condições Gerais e valores detalhados de eventuais opcionais contratados;
4. Tenho ciência que, quando contratada a cobertura odontológica, os serviços serão prestados pela Unimed

Saúde e Odonto S/A. Estou ciente, ainda, de que a Unimed-Rio reserva-se o direito de contratar esta
assistência com outra pessoa jurídica a qualquer momento durante a relação contratual, independente de
aviso prévio;

5. As informações prestadas nesta Proposta Contratual e os documentos apresentados são absolutamente
verdadeiros e completos, para os quais me responsabilizo civil e criminalmente pelas informações nela
prestadas; e

6. Autorizo a Unimed-Rio a entrar em contato por meio dos dados fornecidos nesta Proposta , para fins de
comunicação institucional ou operacional.

ANS - Nº 39.332-1
Registro da Unimed-Rio na ANS

NãoSim

ANS - Nº 41756-4
Registro da Mapma na ANS
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E OFERECIMENTO

Declaro que conheci e me foi oferecido o Plano Referência (artigo 10°, § 2° da Lei 9.656/98), comercializado 

pela Unimed-Rio com a denominação de Unimed Referência Adesão, registrado na ANS sob o número 

459.318/08-9, que assegura assistência ambulatorial e assistência hospitalar com obstetrícia e acomodação 

em quarto coletivo (enfermaria), para tratamento das doenças relacionadas no CID 10 – Classificação 

Estatística Internacional de Doenças Relacionadas à Saúde.

SAÚDE/DENTAL  DECLARAÇÃO PLANO REFERÊNCIA 1/1

Contratação coletivo 
por adesão

Nº identificação Proposta Versão

07/2020 Campo de identificação

Assinatura do Beneficiário Titular
, de de .

ANS - Nº 39.332-1
Registro da Unimed-Rio na ANS
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

 O QUE É A DECLARAÇÃO DE SAÚDE? 

AO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER 
PORTADOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO:

AO NÃO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER 
PORTADOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Rubrica

SAÚDE/DENTAL ORIENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO 1/2

Contratação coletivo 
por adesão

Nº identificação Proposta Versão

07/2020

CARTA DE ORIENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO

Campo de identificação

ANS - Nº 39.332-1
Registro da Unimed-Rio na ANS
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SAÚDE/DENTAL ORIENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO 2/2

Contratação coletivo 
por adesão

Nº identificação Proposta Versão

07/2020 Campo de identificação

ANS - Nº 39.332-1
Registro da Unimed-Rio na ANS

ATENÇÃO!

www.ans.gov.br  
0800-701-9656

www.ans.gov.br

 

/       /

 

/       /
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 ITENS DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE
VÁLIDA PARA TITULAR E DEPENDENTES. DEVERÁ SER PREENCHIDA 

OBRIGATORIAMENTE PELO BENEFICIÁRIO TITULAR.

PREENCHER COM
“S” = SIM OU  

“N” = NÃO

T
IT

U
LA

R DEPENDENTES

1° 2° 3°

1 Sofre de alguma doença cardiovascular, como pressão alta, angina, infarto ou outra?

2 Sofre de alguma doença endocrinológica, como diabetes, doenças da tireóide ou outra?

3 É portador de obesidade? (Responda mediante preenchimento e avaliação do quadro de Unidade 
de Medida no final desta página)

4 Sofre de alguma doença do aparelho respiratório, como enfisema, asma, bronquite, rinite, sinusi-
te ou outra?

5 Sofre de alguma doença ortopédica, como osteoporose, hérnia de disco, artrite, artrose ou outra?

6 Sofre de alguma doença do aparelho digestivo, como gastrite, úlcera, colite, hemorróidas, cálculo de 
vesícula ou outra?

7 Sofre de alguma doença do fígado, como cirrose, hepatite ou outra?

8 Sofre de alguma doença urológica, como insuficiência renal, problema de próstata, cálculos ou outra?

9 Sofre de alguma doença ginecológica, como miomas, cistos ou outra?

10 Sofre de alguma doença neurológica, como epilepsia, Alzheimer, mal de Parkinson ou outra?

11 Sofre de alguma doença oftalmológica (dos olhos), como glaucoma, miopia, astigmatismo, hiperme-
tropia, estrabismo ou outra?

12 Sofre de alguma doença do sangue ou autoimune, como anemias, lúpus, artrite reumatoide ou outra?

13 Sofre de algum tipo de câncer?

14 Apresenta hérnia inguinal, umbilical ou outro tipo?

15 Tem doença do aparelho circulatório, como varizes, insuficiência arterial, linfangite ou outra?

16 É portador do vírus da AIDS?

17 Possui qualquer tipo de sequela, dano ou deficiência decorrente de doença que saiba ser portador?

18 Possui deficiência psicomotora, de órgão ou membro?

19 Possui alguma doença/deformidade hereditária ou congênita?

20 Possui cirurgia programada para os próximos 12 meses?

21 Faz acompanhamento psiquiátrico ou psicoterápico?

22 Está em tratamento médico?

23 Tem alguma doença não relacionada acima?

UNIDADE DE MEDIDA TITULAR 1º DEPENDENTE 2 º DEPENDENTE 3º DEPENDENTE
Peso (Kg)
Altura (m)

Atenção: O Índice de Massa Corpórea (IMC) é calculado dividindo-se o peso em quilogramas (kg) pela altura² 
em metros. Exemplo: IMC = PESO / (ALTURA x ALTURA).
IMC de 30,0 a 34,9 = Obesidade Grau I
IMC de 35,0 a 39,9 = Obesidade Grau II
IMC acima de 40,0 = Obesidade Mórbida

QUADRO DE AVALIAÇÃO PARA RESPOSTA DO ITEM 3 DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE:

Rubrica

SAÚDE/DENTAL DECLARAÇÃO DE SAÚDE 1/2

Contratação coletivo 
por adesão

Nº identificação Proposta Versão

07/2020 Campo de identificação
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DEPENDENTES 
Caso tenha sido marcado “Sim” em algum dos itens da Declaração de 
Saúde (página anterior), seja para Titular e/ou Dependente(s), informe 
para cada item e por beneficiário as datas, tratamentos, situação atual e 
tudo o mais que considerar importante para avaliação médica.1º 2º 3º

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T
IT

U
L

A
R

A
N

O
 D

O
 

EV
EN

T
O

N
º D

O
 IT

EM

ASSINALE COM UM X

DECLARAÇÃO DO MÉDICO ORIENTADOR
Declaro que prestei as orientações necessárias 
para o BENEFICIÁRIO TITULAR preencher de 
próprio punho esta Declaração de Saúde.

INFORMAÇÕES - DECLARAÇÃO DE SAÚDE
Cobertura Parcial Temporária (CPT) é aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação 
ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de 
alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo 
beneficiário ou seu representante legal.

Agravo é qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha 
direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo 
com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário.

O beneficiário tem o direito de preencher a Declaração de Saúde mediante entrevista qualificada orientada por um médico pertencente à 
lista de profissionais da rede de prestadores credenciados ou referenciados pela contratada, sem qualquer ônus para o beneficiário. Caso o 
beneficiário opte por ser orientado por médico não pertencente à lista de profissionais da rede assistencial da contratada, poderá fazê-lo, 
desde que assuma o ônus financeiro dessa entrevista.

Ao não declarar as doenças e/ou lesões que o beneficiário saiba ser portador no momento da contratação, a operadora poderá suspeitar 
de omissão de informação e, neste caso, deverá comunicar imediatamente ao beneficiário, podendo oferecer CPT, ou solicitar abertura de 
processo administrativo junto à ANS, denunciando a omissão da informação. Comprovada a omissão de informação pelo beneficiário, a 
operadora poderá RESCINDIR o contrato por FRAUDE e responsabilizá-lo pelos procedimentos referentes a doença ou lesão não declarada.

Assinatura do médico orientador, com carimbo e CRM

Assinatura do Beneficiário Titular

DECLARAÇÕES DO BENEFICIÁRIO TITULAR
Declaro que fui orientado para o preenchimento desta Declaração de Saúde por:

 Médico cooperado da Unimed-Rio     Meu médico particular     Médico preposto
 Declaro que dispensei orientação médica a mim oferecida para o preenchimento desta Declaração de 

Saúde por julgar-me capacitado a fazê-lo por minha própria conta, pelo que respondo integralmente.

1. Estou ciente que será aplicada imediatamente, a partir da vigência do contrato, cláusula de Cobertura Parcial Temporária, na qual o
beneficiário não terá direito aos procedimentos de alta complexidade, cirúrgicos ou leitos de alta tecnologia relacionados à doença ou
lesão declarada, por um período máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

2. Declaro que as informações por mim prestadas nesta Declaração de Saúde são verdadeiras, pelas quais assumo inteira responsabilidade.

, de de .

SAÚDE/DENTAL DECLARAÇÃO DE SAÚDE 2/2

Contratação coletivo 
por adesão

Nº identificação Proposta Versão

07/2020 Campo de identificação
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ATESTADO DE VERACIDADE DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PRESTADAS NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE

Atesto para todos os fins de direito, e a quem possa interessar, que as informações prestadas na 
Declaração de Saúde, preenchidas na presente data, incluindo peso corporal e altura, são verdadeiras, 
legítimas e idôneas, bem como condizentes com a realidade das atuais condições de saúde.

Outrossim, ratifico que informei estrita e devidamente tudo aquilo que se faz referente ao estado 
de saúde atual e pregressivo, estando ciente de que as declarações falsas, errôneas, equivocadas, 
incorretas e incompletas poderão configurar crime de falsidade ideológica, nos termos do disposto 
no artigo 299 do Código Penal, cabendo à Unimed-Rio, nesses casos, o direito de adotar as medidas 
legais pertinentes.

Declaro, ainda, estar ciente que a Unimed-Rio poderá solicitar a presença para uma Entrevista 
Qualificada, caso lhe seja de interesse para fins de atestar a veracidade e real estado das condições 
de saúde.

Nome Legível do Beneficiário Titular:

CPF do Beneficiário Titular : 

Assinatura do Beneficiário Titular:

Corretor:

, de de .

SAÚDE/DENTAL ATESTADO DE SAÚDE 1/1

Contratação coletivo 
por adesão

Nº identificação Proposta Versão

07/2020 Campo de identificação
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ANS - Nº 39.332-1

SAÚDE/DENTAL PROPOSTA OPCIONAIS  1/1

Contratação coletivo 
por adesão

Nº identificação Proposta Versão

07/2020

Registro da Unimed-Rio na ANS

Campo de identificação

Nome do Beneficiário Titular

CPF do Beneficiário Titular

II. DECLARAÇÕES GERAIS

Importante
A inclusão do beneficiário titular como participante do(s) Opcional(ais) acarretará a inclusão de todos os seus respectivos dependentes 
eventualmente inscritos, conforme condições previstas em contrato.

Nome do Opcional Quantidade
Beneficiários

Valor  
Unitário (R$)

Valor 
Total (R$)

Declaro que:

1. Recebi informações completas e suficientes para a perfeita compreensão do(s) serviço(s) Opcional(ais)
contratado(s) e estou ciente e de acordo com as condições estabelecidas.

2. As condições particulares dos serviços apresentados também estão disponíveis na íntegra no site
www.unimedrio.com.br. As cláusulas e condições estabelecidas prevalecem sempre para definir direitos e
obrigações em caso de dúvidas.

3. Os serviços apresentados são complementares ao produto assistencial contratado, não sendo disponíveis
para contratação avulsa.

4. Os serviços em comercialização serão prestados pelas seguintes empresas: o SOS Unimed, pela CTI COR – Centro
de Tratamento Intensivo Ltda; e o Transporte Aeromédico, pela Unimed Transporte Aeromédica MG Ltda.
A Unimed-Rio reserva-se o direito de contratar essas assistências com outras pessoas jurídicas a qualquer
momento durante a relação contratual, independente de aviso prévio.

I. DADOS DOS OPCIONAIS EVENTUALMENTE CONTRATADOS

Assinatura do Beneficiário Titular
, de de .

ANS - Nº 41756-4
Registro da Mapma na ANS

página 15/16



I. PROPOSTA DE ADESÃO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS
1. Nome do Beneficiário

3. Nome do plano

II. PLANO DE ORIGEM
1. Nome da operadora 2. Registro da operadora na ANS

4. Registro do plano na ANS

5. Segmentação do Plano

8. Exerceu portabilidade?
Não         Sim

6. Data de Inclusão

7. Último pagamento em: 9. Cumpriu ou está cumprindo CPT?
Não         Sim

III. PLANO DE DESTINO
1. Nome da operadora 2. Registro da operadora na ANS
Unimed-Rio 39.332-1

3. Nome do plano 4. Registro do plano na ANS

1. A Unimed-Rio tem até 10 (dez) dias, contados da data de assinatura desta Proposta, para concluir sua
análise, bem como da documentação entregue no ato;

2. a Unimed-Rio me enviará correspondência, caso não haja atendimento aos requisitos mínimos para
exercício da Portabilidade de carências, justificando sua recusa;

3. as coberturas e serviços adicionais do plano de origem não estão contempladas no plano de destino
escolhido, sendo o atendimento limitado aos procedimentos constantes no Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento;

4. nos planos com segmentação exclusivamente odontológica, é desconsiderada a exigência de
preenchimento dos campos que tratam da CPT e os questionamentos complementares;

5. após conclusão da análise da documentação e aceite da Unimed-Rio, o início de vigência do meu contrato
ocorrerá conforme acordo contratual da empresa contratante, que dar-se-á em __ /__ /____;

6. declaro, ainda, que as informações por mim prestadas nesta Proposta são verdadeiras, pelas quais assumo
inteira responsabilidade.

VI. DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE:

V. QUESTIONAMENTOS COMPLEMENTARES
1. Está internado?

Não         Sim
2. Caso afirmativo, informar em qual Hospital:

3. Há previsão para internação?
Não         Sim

4. Caso afirmativo, informar em qual Hospital:

IV. PRINCIPAIS DOCUMENTOS APRESENTADOS
Comprovante de pagamento das 3 (três) últimas mensalidades vencidas
Comprovante de prazo de permanência no plano de origem
Relatório de compatibilidade entre os planos de origem e de destino

SAÚDE/DENTAL  PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS 1/1

Contratação coletivo 
por adesão

Nº identificação Proposta Versão

07/2020 Campo de identificação

Assinatura do Beneficiário Titular
, de de .

ANS - Nº 39.332-1
Registro da Unimed-Rio na ANS

Cópia da Declaração de Saúde preenchida no plano de origem, caso o beneficiário esteja em cumprimento de CPT
Comprovante de vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano
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Pág. 01/04

1 – Este instrumento é meu Contrato de Adesão (a 
“Proposta”) ao contrato de plano de assistência à 

entre MAPMA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

estão sendo entregues por mim ao angariador, no ato 
da assinatura desta, para que a idoneidade deles seja 
conferida em até 15 (quinze) dias pela Administradora 

3 – Somente serão aceitos como dependentes o meu 

contrato, na página 04 da proposta apresentada, e 
tanto eu quanto meu (s) dependente (s) indicado (s) 

amplos poderes para me representar, assim como o (s) 

escrito, de qualquer das partes, seja pela 

dias.

Proposta.

que não se incluem no “Rol de Procedimentos e 

nas normas regulamentadas da ANS, conforme 

Pág. 01/03



(PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos 

constantes na Proposta da Operadora.

inadimplência, poderá ocorrer a suspensão 

pendente (s) acrescido (s) dos encargos supracitados, 

disposto no item 21 desta proposta.
18 - Estou ciente que os Boletos Bancários de 

sempre que necessário. Além disso, declaro ter 

inadimplência.

pelo não pagamento da mensalidade por mais de 60 

22 – Os dias de atraso dos pagamentos das 

Pág. 02/03



Pág. 03/03

(quinquagésimo) dia de inadimplência.
23 – A permanência em inadimplência, de acordo com 

assistencial em casos de demissão e aposentadoria em 

delas solicitar, documentos complementares e 

declaradas.

ônus, desde que tal decisão seja comunicada por 

correspondência ou pelo e-mail 

Após ter lido os termos e estar totalmente de acordo as 
condições prévias para aceitação desta Proposta, é de livre 
e espontânea vontade que manifesto a intenção de fazer 
minha adesão e a do (s) meu (s) dependente (s), indicado 
(s) nas páginas 4 e 5 da Proposta Contratual da

Declaro que recebi uma cópia de toda a documentação 
relacionada às Propostas de Contratação do meu 

Declaro, também, que tenho conhecimento de que o envio 

o GLC – Guia de Leitura Contratual serão enviados pela
Operadora, que disponibiliza em seu site a lista de

por meio dos dados fornecidos nas Propostas, inclusive 



AN EXO I 
MAN UAL DE ORIENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚ DE 

Direíto d e  migrar para plano individua l  o u  fam il iar  aprovei tando carência d o  plano 
coletivo empresarial

Os benefi ciários de planos co let i"os empresaria is  que t i"erem o benefício de  p lano de saúde exti nto, terão o 
d i rci10 de se vincu lar a L 1m p lano da mesma operadora com contratação ind iv idual ou fam i l iar, sem a necess ida•
de de cumprimenlo de novos prazos de carência. Essa prerroga1 iva  não se apl ica aos planos de au1ogestões.

A cond ição para exercer esse d i re i to é que a operadora comerc ia l ize plano ind iv idua l  ou fam i l iar. 
O b1,;ncnciúrio lcm um prazo máximo de 30 dias. após ,1 c,'i.lim;3u Uu bcm:fi�iu .  para contratar. junto ú upcrn·

dora, o p lano indiv idual ou fami l iar. 
Este d ireito não ex iste caso lenha hav ido apenas a t roca de operadora por pane do contratante (órgão públ ico 

ou empresa).
Cobert u ra e segmen t ação ass istencial

Define o t ipo de assistência [ 1  qua l  o benefic iário terá d i re i to .  Os p lanos podem ler assislência ambulatoria l .
hospita lar, obstétrica e odonto lógica. Essas ass istências à sallde isoladas ou comb inadas definem n segmentação
assistencial do p lano de saúde a ser contratado pelo beneficiário .  /1 Lei nº 9.656/1 998 defin iu  como refcr�ncia o 
p lano c.om ass istência ambu latoria l ,  hospitalar, obsléLrica e urgênc ia/emergência integral após 24h,  em acomoda
ção padrão enfermaria. O contrato pode prever coberturas mais amplas do que as ex igidas pel a  legislação, mas as
exclusões devem esta r l im i 1.adas às prev i stas na  Lei n� 9 .656/ 1 998. 

A cobertura para acidente do trabalho ou doença profissional em planos colet ivos empresari a is  é adicional e 
depende de cqntrataçilo espec ífica.
Abrangência geográfica

Aponta para o benefic i ário a área cm que a operadora de plano de saúde se compromete a garan t i r  todas as
coberturas de ass is tencia à saúde contratadas. A abrangência geográfica pode ser naciona l , estadual ,  grupo de
estados, mun ic ipal  ou grupo de mun ic íp ios.
Área de atuação 

É a especificação nom i nal do(s ) cstado(s )  ou municipio(s )  que compõem as áreas de abrangência estadual ,
grupo de es tados, grupo de munic ípios ou mun icipal .  

ê imponante que o beneficiário fique atento a estas i nformações, uma vez que as  espec ificações da área de
abrangênc ia  e da área de atuação do p lano, obrigatori a rnen1c, devem constar no contrato de forma clara . 
Adm i n i stradora de Benefícios

Quando houver part ic ipação Admin istradora de Benefic ies na con tratação de p lano coletivo empresar ia l .  a 
verificação do nllmcro de partic ipantes para fins de carência ou CPT cons iderará a tota l i d ade de part icipantes
eventualmente já  v incu lados ao plano estipulado. 

Se a conlralaçâo for de plano colel i vo por adesão, para fins de carência considcrar•se-11 como data de cele
bração do con trato cole t ivo a data do i ngresso da pessoa juríd ica contratante ao co111rato es t ipulado pela Admi
n istradora de Bcncficios.

/'ara informor-,e \ohn· e., ,e, ( '  1111/ro., d,·,alh,•_, da ,·01 1tratt 1�úo de f)Íano., de \,11fdc. o henc/ii ·úirio d�T,' 
nmr11tr1r a u1ic'rt1doru l'ermcllll'CC'ndo dti 1 ·ida\", 1mde coJ1.\IIÍfc1r a .. , ys· 11du _,ir,, 11·11w. ,111.\ .go1 ·. hr 011 1wlo
Vis,1u�·-.J.\S 1IJ8(}IJ. '.'O/ -f/6561. 
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O Manual de Orientação para Contratação de Pl anos de Saí,dc é uma exigência 
da Resolução Normat iva 1 9 5/2009. da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
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Anexo 1 

Administradora: Mapma Administradora de Benefkios Ltda. 
CN PJ : 1 1 .055.3 1 3/0001 -63 
Nº de registro na ANS: 4 1 756-4 
S i te: hnp://www.mapma.com.br
Te l . :  (2 1 )  221 6-4800

Manual de Orientação para Contratação 

de Planos de Saúde 
Diferenças entre pla n os indívid ua is  e coletivos

Os p lanos com con tratação indiv idua l  ou fami l iar  sào aqueles cont ratados d i retamente da  operadora de 
p lano de saúde : é o próprio bcnet i c ráno quem escol hi: as carac 1eris1 1cas do p lano a ser con t ratado. 

Os planos com contratação colet iva são aqueles em que o benefic iário ingressa no p lano de saúde contra
tado por uma empresa ou  órgão públ ico (coletivo empresari a l ) ;  associação profissional ,  sind icato ou cnl idadc
asseme lhada (co let ivo por adesão) .  Nos p lanos colet ivos é um representante dessas pessoas j ur id icas contra
tantes,  com a part i c ipação ou não de uma admin ls tradora de bene fic ios. que negoc ia e define as  caracter í s t icas
do p lano a ser contratado. Ass im,  é importante que o benefic iár io an 1cs de v incular-se a t l l11 p lano colet ivo,
em especia l o por adesão, aval ie a compat ib i l idade entre os seus interesses e os interesses da pessoa jur id ica 
cont ratante.
Aspectos ;1 srrcm observados m1 contrataç:lo ou ingresso cm um plano de saúde

PLANOS IND IV I DUAI S
OU F/\M I LI ARES
É permitida a exigência
de cumprimemo de 
período de carência 
nos prazos máximos 
estabelec idos pela Lei 
nº 9.656/ 1 998: 24h para
urgência/emergência. 
até 300 dias para pano a 
termo e até 1 80 d ias para 
demais procedimentos.

PLANOS COLETIVOS 

·mprcsarial 
Com 30 
panic ipantes 
ou mais

Com menos
de 30 
part ic ipantes

Não é pem1i 1ida a exigência de 
cumprimento de carência, desde. que o 
beneficiário formal ize o pedido de ingresso 
cm até trinta dias da celebração do contrato
cole t ivo ou de sua vinculaçào a pessoa 
jurídica contratante. 

É permitida a exigênc ia de cumprimento 
de carênc ia nos mesmos prazos máximos 
estabe lec idos pela lei .

Co letivo por Adesão
Não é pcm1i t ida a exigência de cumprimento de carênci:l
desde que o beneficiário ingresse no p lan0 em até trinta
dias da celebração do contrato fim1ado entre a pessoa 
jurídica contratante e a operadora de p lano de saúde. A cada 
aniversário do conmuo será permi tida a àdesão de novos 
beneficiários sem o cumprimento de carênc ia, desde que: ( 1 )
os mesmos tenham se vinculado à pessoa jurídica contratante
após os 30 dias da celebração do contraio e (2) tenham 
formalizado a proposta de adesão até 30 dias da data de
aniverSi;'lrio do contrato.
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Sendo constatado no ato da contratação que o beneficiário tem 
conhecimento de doença ou lesão preexistente (OLP), conforme 
declaração de saúde, pericia médica ou entrevista qual ificada e Cana 
de Orientação ao Beneficiário de entrega obrigatória, a operadora 
poderá oferecer cobenura tota l , após cumpridas eventuais carências, 
sem qualquer ônus adic ional para o beneficiário. Caso a operadora 
opte pelo nilo oferecimento de cobenura tota l ,  deverá neste momento, 
oferecer a Cobenura Parcial Temporária (CPT) que é a suspensão, por 
até 24 meses, das cobenuras para procedimentos de a lta complexidade, 
intem8\)ÕCS cirúrgicas ou em lei tos de alta tecnologia, relacionados 
exclusivamente à DLP declarada. Como alternat iva a CPT é facultado 
à operadora oferecer o Agravo, que é um acréscimo no valor da 
mensal idade paga ao plano privado de assi stência à satide para que o 
mesmo tenha acesso regular à cobenura total, desde que cumpridas as 
eventuais carências. 
A operadora de p l anos de saúde não pode negar a cobenura de 
procedimentos relacionados a DLP não declaradas pelo beneficiário 
antes do ju lgamento de processo administrativo na forma prevista pela 
RN • 1 6212007. 

Coletivo Empresarial 

Com 30 panicipantes ou mais 

Com menos de 30 partic ipantes 

Coletivo por Adesão 

Não é pemii t ida a ap l icação de Cobertura Parcial Temporária (CPT) ou 
Agravo, desde que o beneficiário formal ize o pedido de i ngresso em até 
trinta dias da celebração do contrato coletivo ou de sua v inculação a pessoa 
jurídica coniratantc . 

Ê permitida n aplicação de Cobenura Parc ial Temporária (CPT) ou Agravo. 

É pem, i t ida a aplicação de Cobertura Parcial Temporária (CPT) ou Agravo, independente do número de 
partic ipantes. 

\I IT.-\:\ I S \10S D I'. RI ( ; l  ' J  .-\(",\() É importante que o beneficiário veri f ique: ( 1 ) se o p lano a ser con1raU'tdo possui co-parti c i paç/lo e/ou 1\-àllquia .  Em caso posi t ivo, é obrigatório consmr no contrato quais os serv iços de sat1de 
e c-omo será a sua pa11ic ipnção financeira. (2) como é o acesso aos serviços de saúde, no p lano que deseja contratar. Ex igência de pericio por profissional de saúde, nutoriznção administrat iva 
prévia e/ou d i recionamento a prestadores só são pem1itidas se houver previsão no cont rato. 

Os planos indiv iduais ou fami l i ares pn.-cisam de autoriza�o prévia 
da ANS para apl icação de reajwate anual. exceto para 0$ de cobertura 
exclusivamente odontológica que devem ter cláusula clara elegendo um 
índice de preços divu lgado por institu ição externa. 
A variação da mensalidade por mudança de faixa etAria é o aumento 
decorreme da al leração de idade do beneliciário, segundo faixas e 
percentuais de variação diS)Xlstos em contrato e atendendo a RN n" 
63/2003. 

Os p lanos coletivos não precisam de autorizaçilo prévia da ANS para aplicação de reajus1e anual .Assim , nos 
reajustes apl icados às mensalidades dos controlos colet i vos, prevalecerá o d.i sposto no contrato ou índice resul tante 
de negociação entre as partes contratantes (operadora de p lano de saúde e pessoa jurídica), devendo a operadora 
obrigator i amente comun icar os reajustes à ANS. 
O beneficiário deverá ficar atento à periodicidade do reajuste que não poderá ser inferior a 12 meses, que scrilo 
con1ados da celebração do contrato ou do último reajuste apl icado e não do ingresso do benefic iário ao plano . 
Embora não haja a necessidade de prévia autorização da ANS. esra faz um monitoramento dos reajustes anuais 
apl icados nos contratos coletivos . 
A variação da mensal idade por mudança de faixa etária é o aumento decorrente da a l teração de idade do 
beneficiário, segundo faixas e percentuais de variação dispostos ern co11lrato e atendendo a RN nº 63/2003.  
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Al terações na  rede de prestadores de serviço devem ser infomiadas pe la operadora, inclus i,te as inclusões. No caso de redimensionamento por redução de prestador hospitalar, a alteração 
necessita ser autorizada pela ANS antes da comun icação aos beneficiários. Esta comunicação deve observar 30 dins de antecedência no caso de substitu ição de prestador hospitalar para que a 
equ iva lênc ia seja ana l isada peia ANS. 
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A vigc:ncia mín ima do contrato individual ou fami l iar é 1 2 meses com 
renovação automática. 

Nos planos ind ividuais ou fami l iares a rcsci,;ão ou suspensão éontratual 
U11i la1era l por pane da Operadora somente pode ocorrer em duas 
hipóteses: por fraude; e/ou por nlo pagamento da mensalidade por 
periodo superior a sessenta dias, consecutivos ou não. nos últ imos 
doze meses de v igência do contrato, desde que o beneficiário seja 
comprovadamente notificado até o 50" dia de inadimplênc ia. 

Perda da condição de beneficiário nos p lanos coletivos 
Nos planos coletivos os benef,c i ârios t itu l arc-s e seus dependen tes podem ser exc lu ídos do plano de saúde. 

que cont inua v igen te, quando perdem o v incu lo  com a pessoa ju rídica contrawme. ou seja .  com o s indicato. 
associação profiss ional ou congênere. órgiio púb l ico ou empresa. 

Direilos dos a rtigos 30 e 3 1 ,  da Lei n." 9656/1 998, nos planos coletivos empresariais 

Nos p lanos coletivos empresariais cm que há partic i pação finance ira do beneficiário no pagamento da mensal i 
dade� regu l ar e não vinculada à co-partic ipação em eventos, é assegurndo ao mesmo o d i reito de pennanência neste 

A vigênci a mínima do contrato coletivo é negociada e tem renovação automática. 

Nos planos co letivos as regras para rescisão ou suspensão contratual uni l a1eral são negociadas entre a pessoa 
jurídica contratante e a operadora de p l ano de saúde. É imponant.e que o benefic iário fique atento às regras 
estabelecidas no seu contrato. 
A rescisão un i l ateral imotivada, por qualquer das part.es, somente poderá ocorrer após a v igência do período de 1 2  
meses e mediante prévia 11otificação da  outra parte com antecedência mini m a  d e  6 0  d ias. 
Na vigência do contrato e sem anuência da pe-ssoa juríd ica contratante. a operadora só pode exc luir ou suspender 
assistência à saúde de beneficiário em caso de fraude ou perda do v inculo de t i tu lar ou de dependência. 

p lano cole t ivo no caso de dcmiss.1o sem justa caus., ou aposentadori a .  No caso de morte do titular demitido ou 
aposentado em gozo do beneficio decorrente dos artigos 30 e 3 1 .  é assegurada a permanência do grupo fam i l iar. 

O bcneíic iârio tem um prazo mâ., imo de 30 d ias. após seu desl igamento, para se manifestar junto â empresa/ 
órgão públ ico. com a qua l mant inha víncu lo  cmpregmicio ou esiatutário. sobre a sua vontade de pem,aneccr no 
p lano de saúde. O benefic iário assume integral mente o pagamento da mensa l idade quando opta pe l a permanência .  
O período de manutenç�o da condição de bcncficiârio do p lano é de  6 meses no rni 1 1 imo, e proporciona l ao período 
cm que o mesmo permaneceu ,,incu lado e contr ibuindo para o plano de saúde como empregado ou serv idor. 

Sa l ientamos que. o beneficiário perde o d ireito de permanencia no plano de saúde do seu ex-empregador ou 
órgiio públ ico quando da sua admissão cm um novo emprego ou cargo. 
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