PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS - PME

PROPOSTA CONTRATUAL DESTACÁVEL ....................................................................................
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE ............................ 3
CARACTERÍSTICAS GERAIS .................................................................................... 5
PLANO CONTRATADO ................................................................................................................ 5
ATRIBUTOS DO CONTRATO .................................................................................... 5
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO .................................................................................... 5
COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS (DESPESAS COBERTAS) .......................... 8
EXCLUSÕES DE COBERTURA .................................................................................... 11
DURAÇÃO DO CONTRATO ....................................................................................12
PERÍODOS DE CARÊNCIA .................................................................................... 12
DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES ........................................................ 12
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ........................................................ 13
MECANISMOS DE REGULAÇÃO .................................................................................... 14
HABILITAÇÃO E ACESSO .................................................................................... 14
DIRECIONAMENTOS .................................................................................... 14
CONSULTAS ELETIVAS EM CLÍNICAS ESPECIALIZADAS ............................ 15
REDE DE SERVIÇOS CREDENCIADOS........................................................ 15
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA OPERADORA ........................................................ 15
DIVERGÊNCIA TÉCNICA (JUNTA MÉDICA) ........................................................16
FORMAÇÃO DE PREÇO E MENSALIDADE ................................................ 16
PA G A M E N TO D A S M E N S A L I D A D E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE ........................................................ 17
CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO ............................ 19
DO PLANO CONTINUIDADE

PARA DEMITIDOS SEM JUSTA CAUSA ........................ 19

DO PLANO CONTINUIDADE PARA APOSENTADOS .................................... 20
RESCISÃO E SUSPENSÃO DO CONTRATO ................................................ 22
DISPOSIÇÕES GERAIS .................................................................................... 22
FORO .................................................................................................................................... 26
ADENDO PARA REDUÇÃO DO QUADRO DE CARÊNCIAS .................................... 27
ADENDO CONTRATUAL

1

PLANO ODONTOLÓGICO .................................... 28

3

4

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, que entre si fazem, de
um lado, AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA., com sede na cidade de SP, estado de São Paulo, na Rua Ubatu Mirim
nº 45 – 3º Andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.839.969/0001-21 e registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob
o nº 39.473-4, na modalidade Medicina de Grupo, doravante denominada simplesmente OPERADORA, e, de outro lado, a Pessoa
Jurídica abaixo qualificada, neste ato, denominada simplesmente, CONTRATANTE, ambas representadas pelos seus representantes
legais que este subscrevem, regendo-se pelas seguintes cláusulas e condições gerais e especiais:
CLÁUSULA PRIMEIRA - CARACTERÍSITICAS GERAIS
1.1

Plano Contratado

1.1.1 Identificação – o(s) Plano(s) Contratado(s), com o seu nome comercial, número de registro na ANS e padrão de
acomodação em internação, é(são) aquele(s) a seguir indicado(s):
Nome ComercialNº de Reg. na ANSAcomodação Hospitalar

1.1.2

Tipo de Contratação: Coletivo Empresarial.

1.1.3

Tipo de Segmentação Assistencial - Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.

1.1.4

Área Geográfica de Abrangência – Grupo de Municípios.

1.1.4.1 Área de Atuação:

1.1.5 Os valores das contraprestações pecuniárias serão sempre pré-estabelecidos.
CLÁUSULA SEGUNDA - ATRIBUTOS DO CONTRATO
2.1 O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços ou a garantia de cobertura de custos assistenciais na forma
de plano privado de assistência à saúde prevista no inciso I, do artigo 1º, da Lei 9.656/1998, por prazo ilimitado e sem limite financeiro,
visando à assistência Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia com a cobertura dos procedimentos relacionados no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, vigente à época do evento e suas posteriores alterações, à todas as doenças
relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, pela OPERADORA, aos beneficiários da CONTRATANTE incluídos no presente plano, através de formulário próprio, que
anexo ao presente faz parte integrante para todos os fins de direito, através de uma rede assistencial credenciada para tanto.
2.2 O presente Contrato de Operação de Plano Privado de Saúde é bilateral, pois geram direitos e obrigações individuais para as partes,
na forma do disposto nos artigos 476 e 477 do Código Civil Brasileiro, considerando-se, ainda, esta avença, como um Contrato Aleatório,
regulado pelos artigos 458 a 461 do mesmo Código, e assumindo os aderentes o risco de não vir a existir a cobertura contratada, pela
inocorrência do evento do qual será gerada a obrigação da OPERADORA em garanti-la, e de adesão, sujeito também às disposições do
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
3.1 São considerados beneficiários TITULARES deste contrato:
a) os empregados com vínculo celetista com a CONTRATANTE;
b) os servidores públicos com vínculo estatutário com a CONTRATANTE;
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c) prestadores de serviços até o limite de 58 (cinquenta e oito) anos;
d) os empregados inativos, demitidos ou aposentados da CONTRATANTE, que optarem por permanecer no plano nos termos do disposto
no artigo 30 e 31 da Lei nº 9.656/98;
e) os sócios e administradores nomeados em Ata;
f) os agentes políticos;
g) os trabalhadores temporários da CONTRATANTE;
h) os estagiários e menores aprendizes da CONTRATANTE;
3.1.1 Para ser admitido como beneficiário titular, a OPERADORA não poderá exigir outros requisitos que não os necessários para
ingressar na pessoa jurídica CONTRATANTE.
3.2 Consideram-se DEPENDENTES do beneficiário titular, para fins e efeitos deste Contrato:
a) Cônjuge ou convivente em união estável, mediante apresentação da certidão de casamento ou declaração de que convive em união
estável na forma da Lei nº 9.278/96 ou da Lei Orgânica da Previdência Social;
b) Filhos naturais ou adotivos, solteiros, até completarem 30 anos, devidamente comprovado através da certidão de nascimento, termo de
adoção e guarda (conforme o caso); Para crianças com menos de 12 (doze) meses de idade, também deverá ser apresentado a Alta do
Berçário da criança.
c) Irmãos, Sobrinhos e Netos do beneficiário titular, solteiros, e até completarem 30 anos;
d) Pais e tios do beneficiário titular, até o limite de 58 anos;
e) Filhos naturais ou adotivos, inválidos, de qualquer idade, desde que comprovem a invalidez permanente através de documento
expedido por órgão oficial do Governo (nos termos da Lei 8.212 e 8.213), além da certidão de nascimento, termo de adoção e guarda
(conforme o caso);
3.3 Os enteados, tutelados ou curatelados, ou menores sob guarda judicial, são equiparados a filhos para fins deste contrato, e deverão
apresentar os seguintes documentos:
a) Enteado: apresentação da certidão de casamento ou declaração de que convive em união estável na forma da Lei nº 9.278/96 ou da Lei
Orgânica da Previdência Social, além dos documentos relacionados nas letras “b” e “e” do item anterior;
b) Tutelado ou Curatelado ou menor sob guarda: apresentação do termo de tutela, curatela ou de guarda judicial além dos documentos
relacionados nas letras “b” e “e” do item anterior.
3.4 Fica assegurado à OPERADORA o direito de exigir da CONTRATANTE no momento da inclusão do beneficiário, a comprovação de
relação de dependente, aqui especificada.
3.5 A CONTRATANTE providenciará a inclusão no Plano de Saúde dos beneficiários titulares e dependentes, interessados, a qualquer
tempo, através da Proposta de Adesão com Declaração de Saúde (DS) fornecida pela própria OPERADORA, sempre que necessário,
contendo os dados pessoais dos beneficiários titulares e de seus dependentes, cujo preenchimento é obrigatório.
3.6 A Proposta de Adesão com Declaração de Saúde (DS) deverá ser preenchida e assinada pelo beneficiário titular e entregue para a
CONTRATANTE juntamente com a seguinte documentação:
a) cópia do RG e CPF e comprovante de endereço do titular e dependentes:
b) comprovação do vínculo do beneficiário titular na CONTRATANTE;
c) cópia da certidão de casamento ou documento que comprove a união estável, para a inscrição do cônjuge ou convivente;
d) cópia da certidão de nascimento ou termo de guarda ou adoção para a inscrição de qualquer filho (a) ou equiparados, até 30 anos;
e) cópia da certidão de nascimento do titular e cópia da certidão de nascimento dos Irmãos; cópia da certidão de nascimento dos
Sobrinhos; cópia da certidão de nascimento dos Netos, para inscrição destes parentescos;
f) além da certidão de nascimento ou termo de guarda ou adoção, apresentar cópia do documento expedido pelo órgão oficial do Governo
que comprove a invalidez permanente, nos termos da Lei 8.212 e 8.213/91, para a inscrição de filhos (as) ou equiparados e inválidos (as);
g) outros documentos que vierem a ser solicitados a critério da OPERADORA;.
3.7 Desde que o número de beneficiários inscritos no Contrato seja igual ou superior a 30 (trinta), os componentes do Grupo Elegível que
tenham sua inclusão no Contrato solicitada pela CONTRATANTE, bem como de seus dependentes elegíveis, no prazo máximo de até 30
(trinta) dias da data de inicio de vigência contratual, ou de sua admissão na CONTRATANTE, estarão isentos do cumprimento de
quaisquer prazos de carências, desde que respeitados os seguintes prazos:
a) os beneficiários titulares que ingressarem nos quadros da CONTRATANTE após o início de vigência do Contrato, que tenham sua
inclusão no Contrato solicitada pela CONTRATANTE, bem como de seus dependentes elegíveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da
data de sua vinculação à CONTRATANTE;
b) o cônjuge ou companheiro(a) legal do Beneficiário Titular, cuja elegibilidade se caracterize na vigência contratual, tenha sua inclusão no
Contrato solicitada pela CONTRATANTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do casamento ou da aquisição da
condição de companheiro(a) legal.
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3.7.1 Sendo o número de participantes igual ou superior a 30 (trinta), os beneficiários elegíveis, titulares ou dependentes, que, por
qualquer razão, não sejam incluídos no Contrato nos prazos acima previstos, poderão ser incluídos posteriormente, mas estarão,
sempre, sujeitos ao cumprimento integral dos prazos carenciais e/ou de Cobertura Parcial Temporária (CPT), previsto neste contrato.
3.8 Sendo o número de participantes menor que 30 (trinta), independentemente da época em que ocorra a inclusão do beneficiário
no Contrato, titular ou dependente, haverá a exigência do cumprimento dos prazos carenciais e/ou de Cobertura Parcial Temporária
(CPT), previsto neste contrato.
3.8.1
Não haverá alegação de doença ou lesão preexistente quando o dependente for inscrito nos primeiros 30 (trinta) dias a
contar:
a) do nascimento, no caso de recém-nascido filho natural de Beneficiário, pai ou mãe, inscrito no Contrato;
b) da guarda, ou tutela, ou adoção, no caso de recém-nascido de responsável legal inscrito, como beneficiário, no Contrato;
c) na hipótese de menor de 12 anos, da guarda, tutela ou adoção, ou do reconhecimento de paternidade.
3.8.2 Na hipótese de inscrição após o prazo de 30 (trinta) dias, pode ocorrer arguição de doença ou lesão preexistente (DLP), bem
como a imposição de cobertura parcial temporária (CPT).
3.9 Os filhos dos beneficiários, nascidos ou adotados (recém-nascidos) na vigência deste Contrato, e incluídos no respectivo Plano
até 30 (trinta) dias após a data do nascimento ou adoção ou do deferimento da guarda provisória, ficarão isentos do cumprimento
dos períodos de carência e não estará sujeito a alegação pela OPERADORA, de Doença ou Lesão Preexistente (DLP), não se
sujeitando a Coberturas Parciais Temporárias (CPT) ou agravos nos valores das MENSALIDADES.
3.10 Em caso de inscrição de filhos adotivos do (a) beneficiário, menores de doze (12) anos de idade, serão aproveitados, quando
houver, os períodos de carência já cumpridos pelo (a) beneficiário (a) adotante.
3.11 A inclusão do beneficiário dependente no plano dependerá da participação do beneficiário titular, impossibilitando a inclusão
exclusivamente do dependente.
3.12 As alterações no quadro de Beneficiários Titulares da CONTRATANTE, decorrentes de admissões ou demissões, serão
comunicadas à OPERADORA pela CONTRATANTE.
3.13 A movimentação cadastral, de inclusão e exclusão de Beneficiários, poderá ser realizada a qualquer tempo, mediante o envio
eletrônico do relatório de movimentação cadastral do mês, acompanhado da Proposta de Adesão com Declaração de Saúde (DS),
assinados pelo beneficiário titular com toda a documentação necessária, entretanto o inicio das coberturas previstas neste instrumento
serão definidas sempre para a primeira vigência definida com base na assinatura do Contrato.
3.13.1 A CONTRATANTE obriga-se a fornecer à OPERADORA, quando esta solicitar, cópia de outros documentos comprobatórios de
seu quadro de pessoal.
3.14 À Operadora é concedido o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento da Proposta de Adesão com
Declaração de Saúde (DS) ou da solicitação expressa de inclusão de dependentes, para, considerando os critérios de legitimidade da
elegibilidade definidos contratualmente, efetivar ou não, a inclusão do Beneficiário Titular e/ou de dependente seu no Contrato.
3.14.1 Idêntico prazo é concedido à Contratante, desde que ainda não tenha havido utilização de quaisquer serviços médicos e/ou
hospitalares cobertos pelo Contrato, para manifestar expressamente a sua intenção de desistência de inclusão do Beneficiário.
3.15 Em ambas as situações, a Operadora obriga-se a devolver à Contratante os valores eventualmente já pagos pela mesma.
3.16

Nenhuma inclusão de dependentes será válida sem a prévia aprovação da Operadora.

3.17 Serão excluídos do presente Contrato, os beneficiários que apresentar as seguintes situações:
a) perder o vínculo societário ou empregatício com a CONTRATANTE;
b) nos casos de morte;
c) nos casos de perda da condição de dependente;
d) nos casos de fraude DEVIDAMENTE comprovada, com o intuito de omitir doença e lesão preexistente;
e) nos casos de rescisão do presente Contrato;
f) nos casos de solicitação espontânea de exclusão do beneficiário;
g) nos casos do término do tempo de permanência como inativo de que trata os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 ou de inadimplência no
pagamento das MENSALIDADES devidas, e ainda, nos casos de admissão do beneficiário TITULAR INATIVO em novo emprego,
sendo considerado este o novo vínculo profissional que possibilite o ingresso em um plano de assistência à saúde coletivo empresarial,
coletivo por adesão ou de autogestão.
3.18 As exclusões dos beneficiários se operam automaticamente, no mês seguinte ao da ocorrência, nos casos de:
a) fraude;
b) perda do vínculo jurídico do titular com a CONTRATANTE;
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c) perda da condição de dependência; e
d) nas hipóteses previstas no item “g” do subitem anterior.
3.19 Nos demais casos, a exclusão dependerá de solicitação escrita e expressa anuência da CONTRATANTE.
3.20 A OPERADORA para poder excluir o beneficiário em razão da fraude deverá aguardar o julgamento administrativo do processo
para a apuração da fraude por parte da ANS.
3.21 Para a CONTRATANTE excluir qualquer beneficiário titular do plano deverá encaminhar à OPERADORA, as seguintes
informações:
a) o motivo da exclusão, se por demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria;
b) se o demitido ou exonerado já era aposentado e continuou trabalhando na CONTRATANTE;
c) se o beneficiário a ser excluído contribuía para o financiamento do plano de saúde e qual o tempo de contribuição;
d) se o beneficiário a ser excluído do plano optou pela sua manutenção como beneficiário INATIVO ou se recusou a manter essa
condição.
3.22 A exclusão do Beneficiário Titular do plano, somente será aceita pela OPERADORA mediante a comprovação documental de que o
mesmo foi devidamente comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário INATIVO, bem como das informações
previstas no item anterior.
3.23 Enquanto não apresentada a documentação e as informações de que tratam os itens anteriores, a exclusão não será efetivada e a
CONTRATANTE continuará a efetuar os pagamentos das mensalidades referentes a tais beneficiários.
3.24 Quando da exclusão, a CONTRATANTE deverá recolher e inutilizar os cartões de identificação do Beneficiário Titular e, se houver,
de seus dependentes, sob pena de havendo utilização indevida, se responsabilizar por quaisquer prejuízos que eventualmente a
OPERADORA venha sofrer.
3.25 As despesas decorrentes do atendimento de beneficiário que perdeu essa qualidade, cuja exclusão não tenha sido comunicada à
OPERADORA, nos termos do disposto no presente contrato, serão de responsabilidade da CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA - COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS
4.1 A OPERADORA cobrirá os custos, em conformidade com os limites, prazos de carências e condições estabelecidas neste Contrato,
aos Beneficiários regularmente inscritos, relativos aos atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares e atendimentos
obstétricos, realizados dentro da área de abrangência e atuação estabelecida neste Contrato, na rede prestadora de serviços
contratada, seja na credenciada ou referenciada da OPERADORA, independente da circunstância e do local de origem do evento,
previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na época do evento, relacionados às doenças listadas na CID10, no que se aplicam ao Plano e de acordo com as Diretrizes de Utilização (DUT) e com as Diretrizes Clínicas (DC) estabelecidas na
regulamentação da ANS e vigentes na data do evento.
4.2 A cobertura ambulatorial compreende:
a) Consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas (especialidades médicas), inclusive obstétricas para
pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina – CFM;
b) Serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos
ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, ou cirurgião-dentista devidamente habilitado, mesmo quando realizados em
ambiente hospitalar, desde que previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento, para o
segmento ambulatorial;
c) Medicamentos registrados/regularizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, utilizados nos procedimentos
diagnósticos e terapêuticos contemplados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento,
exclusivamente quando administrados em unidade de saúde e solicitados pelo médico assistente;
d) Consultas/sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, solicitadas pelo médico assistente, de
acordo com o número de sessões estabelecido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento, e
observando os critérios descritos nas Diretrizes de Utilização (DUT) estabelecidas na regulamentação da ANS e vigentes à época do
evento, quando for o caso;
e) Consultas/sessões de psicoterapia, de acordo com o número de sessões estabelecido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
da ANS, vigente à época do evento, e observando os critérios descritos nas Diretrizes de Utilização (DUT) estabelecidas na
regulamentação da ANS e vigentes à época do evento, que poderão ser realizadas tanto por psicólogo como por médico devidamente
habilitado, conforme solicitação e indicação do médico assistente;
f) Procedimentos de reeducação e reabilitação física listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do
evento, solicitados pelo médico assistente, que poderão ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta;
g) Hemodiálise e diálise peritonial – CAPD;
h) Quimioterapia oncológica ambulatorial: baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo
medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, conforme prescrição do médico assistente,
que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem ser administrados sob intervenção ou supervisão
direta de profissionais de saúde dentro do estabelecimento de Unidades de Saúde;
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h.1) Adjuvantes são medicamentos empregados de forma associada aos quimioterápicos
citostáticos com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao
tratamento.
i) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes
de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, desde que preenchidas as Diretrizes de Utilização (DUT)
previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor à época do evento;
j) Procedimentos de radioterapia listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento para a
segmentação ambulatorial;
k) Procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais: aqueles que prescindem de internação e de apoio de estrutura hospitalar por
período superior a 12 (doze) horas, unidade de terapia intensiva e unidades similares e que estejam descritos no Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento para a segmentação ambulatorial;
l) Hemoterapia ambulatorial;
m) Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, denominada cirurgia refrativa (PRK ou Lasik), para pacientes com mais de 18 (dezoito) anos
e grau estável há pelo menos 01 (um) ano, quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: (i) miopia moderada e grave, de
graus entre - 5,0 a – 10,0DE, com ou sem astigmatismo associado com grau até –4,0DC com a refração medida através de cilindro
negativo; (ii) hipermetropia até grau 6,0DE, com ou sem astigmatismo associado com grau até 4,0 DC, com a refração medida através
de cilindro negativo.
4.3 A cobertura hospitalar com obstetrícia compreende:
a) Internações hospitalares de todas as modalidades, em número ilimitado de dias, solicitados pelo médico assistente;
b) Despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem, exceto em caráter particular, e alimentação;
c) Atendimento por outros profissionais de saúde, durante o período de internação hospitalar, quando indicado pelo médico assistente;
d) Exames complementares previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento, indispensáveis
para o controle da evolução do quadro clínico do beneficiário e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou
ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) Toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados;
f) Remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência
geográfica previstos no Contrato, em território brasileiro;
g) Acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital ao acompanhante do Beneficiário menor de 18 (dezoito) anos, Beneficiário com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou Beneficiário portador de necessidades especiais, salvo contraindicação do médico ou
cirurgião dentista assistente ou no caso de internação em CTI, UTI, CETIN ou similares;
h) Órteses e próteses, registradas na ANVISA, ligadas aos atos cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
editado pela ANS, vigente à época do evento;
h.1) Cabe ao médico ou cirurgião dentista assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e
dimensões) das órteses, próteses e materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS;
h.2) O profissional solicitante deverá justificar clinicamente a sua indicação, quando solicitado, e oferecer pelo menos 03 (três)
marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às
características especificadas, ficando a escolha a critério da OPERADORA.
h.3) Em caso de divergência entre o profissional requisitante e a OPERADORA, a decisão caberá a um profissional escolhido de
comum acordo entre as partes, com as despesas arcadas pela OPERADORA.
h.4) o profissional requisitante pode recusar até 03 (três) nomes indicados pela OPERADORA para composição da junta médica.
h.5) a decisão tomada na Junta Médica é definitiva e soberana, não cabendo qualquer recurso, devendo ser acatada pela
OPERADORA e pelo beneficiário.
i) Procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a segmentação
hospitalar, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o
período de internação hospitalar;
j) Estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que por
imperativo clínico necessitem de internação hospitalar, com equipe de saúde necessária à complexidade do caso, incluindo exames
complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem e
alimentação utilizados durante o período de internação hospitalar;
I) O imperativo clínico caracteriza-se pelos atos que se impõem em função das necessidades do
beneficiário, com vistas à diminuição dos riscos decorrentes de uma intervenção, observadas as
seguintes regras:
II) O cirurgião-dentista assistente e/ou o médico assistente irá avaliar e justificar a necessidade do
suporte hospitalar para a realização do procedimento odontológico, com o objetivo de garantir
maior segurança ao beneficiário, assegurando as condições adequadas para a execução dos
procedimentos, assumindo as responsabilidades técnicas e legais pelos atos praticados;
III) Os honorários do cirurgião-dentista e os materiais odontológicos utilizados na execução dos
procedimentos odontológicos ambulatoriais que, nas situações de imperativo clínico, necessitem
ser realizados em ambiente hospitalar, não estão incluídos na cobertura hospitalar.
k) Procedimentos considerados especiais, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em nível de
internação hospitalar:
I) Hemodiálise e diálise peritonial - CAPD;
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II) Quimioterapia oncológica ambulatorial;
III) Medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral, desde que preenchidas as Diretrizes de Utilização (DUT)
previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor à época do evento;
IV) Radioterapia: todos os procedimentos descritos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento para as
segmentações ambulatorial e hospitalar;
V) Hemoterapia;
VI) Nutrição parenteral ou enteral;
VII) Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica descritos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à
época do evento;
VIII) Embolizações listadas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento;
IX) Radiologia intervencionista;
X) Exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos;
XI) Procedimentos de reeducação e reabilitação física listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na
data do evento, que poderão ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, conforme solicitação e indicação do médico
assistente;
l) Cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação
decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer;
m) Cirurgia plástica reparadora de órgãos e funções, conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento;
n) Transplantes, desde que listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente à época do evento, e procedimentos
a ele vinculados, respeitadas as Diretrizes de Utilização (DUT) estabelecidas na regulamentação da ANS e vigentes à época do evento,
incluindo as despesas necessárias à sua realização, no que couber:
I) despesas assistenciais com doadores vivos;
II) medicamentos utilizados durante a internação;
III) acompanhamento clínico em todo o período pós-operatório, que compreende não só o pós-operatório imediato (primeiras 24
horas da realização da cirurgia), mediato (entre 24 horas e 48 horas da realização da cirurgia), mas também o pós-operatório tardio
(a partir de 48 horas da realização da cirurgia), exceto medicamentos de manutenção;
IV) despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos na forma de ressarcimento ao SUS;
o) Os procedimentos de transplante, no âmbito da prestação de serviços de saúde suplementar, estarão submetidos à legislação
específica vigente.
I) O Beneficiário candidato a transplante de órgãos provenientes de doador cadáver, conforme legislação específica deverá,
obrigatoriamente, estar inscrito em uma das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos - CNCDOs e sujeitar-se-á
ao critério de fila única de espera e de seleção;
II) As entidades privadas e equipes especializadas deverão observar o regulamento técnico – legislação vigente do Ministério da
Saúde – que dispõe sobre a forma de autorização e cadastro junto ao Sistema Nacional de Transplante – SNT;
III) São competências privativas das CNCDOs, dentro das funções de gerenciamento que lhes são atribuídas pela legislação em
vigor: determinar o encaminhamento de equipe especializada e providenciar o transporte de tecidos e órgãos ao estabelecimento de
saúde autorizado em que se encontre o receptor.
p) Procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao parto e puerpério;
q) Despesas incluindo acomodação, alimentação e paramentação, conforme legislação vigente e limitadas àquelas fornecidas pelo
hospital, relativas a um acompanhante indicado pela mulher durante o pré-parto, parto e pós-parto imediato (compreendido pelas 48
horas após o parto ou até 10 dias, quando indicado pelo médico assistente), salvo contraindicação do médico assistente e/ou da equipe
do hospital ou no caso de internação em CTI, UTI, CETIN ou similares.
r) Assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do Beneficiário, ou de seu dependente, durante os primeiros 30 (trinta) dias
após o parto, desde que o Beneficiário (pai ou mãe do recém-nascido) tenha cumprido carência de 180 (cento e oitenta) dias.
4.4 Na atenção prestada aos portadores de transtornos mentais serão observados:
a) O atendimento ambulatorial e em consultórios será priorizado, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso
terapêutico quando houver indicação do médico assistente;
b) Haverá cobertura para os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, inclusive aqueles necessários ao
atendimento das lesões auto-infligidas;
c) No plano com cobertura hospitalar haverá cobertura de hospital-dia para transtornos mentais, de acordo com as Diretrizes de
Utilização (DUT) estabelecidas na regulamentação da ANS e vigentes na data do evento;
I) Entende-se hospital-dia para transtornos mentais como o recurso intermediário entre a internação e o ambulatório, que deve
desenvolver programas de atenção e cuidados intensivos por equipe multiprofissional, visando substituir a internação convencional,
e proporcionando ao beneficiário a mesma amplitude de cobertura oferecida em regime de internação hospitalar;
d) decorrentes de transtornos psiquiátricos, haverá coparticipação de 50% (cinquenta por cento), incidentes sob o valor dos serviços
utilizados, observados os tetos dos normativos editados pela ANS vigentes à época da contratação, quando ultrapassados 30
(trinta) dias de internação, contínuos ou não, no transcorrer de 01 (um) ano de Contrato.
4.5 O presente Contrato garante, ainda:
a) Atendimentos nos casos de planejamento familiar, de que trata o inciso III do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, previstos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento, observadas, ainda, as Diretrizes de Utilização (DUT) estabelecidas na
regulamentação da ANS e vigentes na data do evento;
b) Eventos e procedimentos relacionados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor na data do evento que
necessitem de anestesia com ou sem a participação de profissional médico anestesiologista, caso haja indicação clínica;
c) Insumos necessários para realização de procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor na

10

data do evento, assim como a equipe cirúrgica necessária para a realização de procedimentos cirúrgicos, caso haja indicação clínica;
d) Taxas, materiais, contrastes e medicamentos, necessários para a execução de procedimentos e eventos em saúde, previstos no Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor na data do evento, desde que estejam regularizados e registrados e suas
indicações constem da bula/manual junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;
e) Procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas
minimamente invasivas, quando assim especificados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento;
f) Remoção e/ou retirada de órteses, próteses ou outros materiais cuja colocação, inserção e/ou fixação esteja contemplada no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente à época do evento.
CLÁUSULA QUINTA – EXCLUSÕES DE COBERTURA
5.1 Em conformidade com o que prevê a Lei nº 9.656/1998, as Resoluções do Consu, e respeitando-se as coberturas mínimas
obrigatórias previstas na citada Lei e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento, estão excluídos
da cobertura do Plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente
neste Contrato e os provenientes de:
a) Procedimentos assistenciais que exijam autorização prévia, realizados à revelia da OPERADORA sem atendimento às condições
previstas neste Contrato;
b) Atendimentos prestados antes do início da vigência contratual ou do cumprimento das carências, respeitadas as demais condições
contratuais;
c) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental, ou seja, aqueles que empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não
registrados/não regularizados no país, bem como, aqueles que são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina –
CFM, e, ainda, aqueles cujas indicações não constem da bula/manual registrada na ANVISA (uso off-label);
d) Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não
visam restauração parcial ou total da função de órgão ou de parte do corpo humano lesionada, sejam por enfermidade, traumatismo ou
anomalia congênita;
e) Inseminação artificial, entendida como técnica de reprodução assistida que inclui a manipulação e óocitos e esperma para alcançar a
fertilização, por meio de injeções de esperma intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de oócitos, indução
da ovulação, concepção póstuma, recuperação espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras técnicas;
f) Cirurgia plástica estética de qualquer natureza;
g) Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, assim como em clínicas de emagrecimento, SPA's,
clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, estabelecimentos para acolhimento de idosos e internações que não necessitem de
tratamento de doenças e seus cuidados médicos em ambiente hospitalar;
h) Transplantes, à exceção dos transplantes listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento,
conforme Diretrizes de Utilização (DUT) e Diretrizes Clínicas (DC);
i) Despesas com assistência odontológica de qualquer natureza (diagnóstica, clínica ou rúrgica), inclusive relacionadas com acidentes,
exceto cirurgias buco-maxilo-faciais previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde editado pela ANS, vigente à época do
evento, que necessitem de ambiente hospitalar;
j) Honorários e materiais utilizados pelo cirurgião-dentista quando, por imperativo clínico, for necessária estrutura hospitalar para a
realização de procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento para a
segmentação odontológica;
k) Fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, ou seja, aqueles produzidos fora do
território nacional e sem registro vigente na ANVISA;
l) Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e dos
medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS
vigente à época do evento;
m) Fornecimento de medicamentos prescritos durante a internação hospitalar cuja eficácia e/ou efetividade tenham sido reprovadas
pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde – CONITEC;
n) Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;
o) Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;
p) Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pelas autoridades competentes;
q) Aplicação de vacinas preventivas e hipossensibilizantes;
r) Serviços de enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar;
s) Procedimentos não incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento;
t) Aparelhos ortopédicos, de qualquer natureza, com exceção dos inerentes e ligados ao ato cirúrgico previstos no Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde da ANS;
u) Aluguel de equipamentos hospitalares e similares;
v) Procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior ou fora da área geográfica de abrangência do plano, bem como
despesas decorrentes de serviços prestados por médicos não credenciados ao plano contratado, à exceção dos atendimentos de
urgência ou de emergência, que poderão ser efetuados por médicos não credenciados e posteriormente reembolsados, nos
limites e termos deste Contrato, desde que ocorridos na área geográfica de abrangência do plano;
w) Acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital ao acompanhante do Beneficiário, exceto para pacientes menores de 18
(dezoito) anos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, portadores de necessidades especiais, nos termos definidos neste
Contrato;
x) Despesas relativas a um acompanhante, ressalvadas as relativas ao indicado pela mulher urante o pré-parto, parto e pós-parto
imediato, nos termos definidos neste Contrato;
y) Despesas hospitalares extraordinárias tais como: serviços telefônicos, uso de televisão, alimentação não prevista no tratamento,
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lavagem de roupas, produtos de toalete e de higiene pessoal e quaisquer outras despesas que não sejam vinculadas à cobertura do
presente instrumento;
z) Estadia de paciente ou acompanhante em hotel, SPAs, pensão ou similares;
aa) Cirurgia para mudança de sexo
bb) Avaliação pedagógica;
cc) Orientações vocacionais;
dd) Especialidades médicas não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
ee) Qualquer tipo de atendimento domiciliar, mesmo em caráter de urgência e emergência;
ff) Remoção domiciliar;
gg) Exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissionais.
CLÁUSULA SEXTA - DURAÇÃO DO CONTRATO
6.1 Este contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do inicio de sua vigência, ressaltando-se que as partes
contratantes podem negociar uma data posterior para o início da vigência do contrato, desde que até este momento não seja feito
nenhum pagamento à OPERADORA.
6.2 Após o período de vigência inicial de 12 (doze) meses, em não havendo manifestação contrária das partes com prazo de 60
(sessenta) dias de antecedência, o Contrato será automaticamente renovado por prazo indeterminado, não cabendo a cobrança de
taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação, conforme prevê o artigo 13 da Lei nº 9.656/98.
CLÁUSULA SÉTIMA - PERÍODOS DE CARÊNCIA
7.1 Para terem direito as garantias de coberturas de que trata o presente instrumento, os beneficiários deverão observar os seguintes
prazos de carências:
w 24 (vinte e quatro) horas: Atendimentos nos casos de urgência e emergência, como definidos no artigo 35-C, incisos I e II, da Lei nº

9.656/98;
w 300 (trezentos) dias: Cobertura de partos a termo;
w 180 (cento e oitenta) dias: Demais casos.

7.1.1 As partes poderão pactuar a redução dos prazos de carência através de aditamento contratual.
7.2. O início da contagem do prazo de carência começa a partir da data da inclusão do beneficiário titular ou dependente no plano.
7.3. Não haverá a exigência dos prazos de carências se quando da inclusão do beneficiário no contrato houver número igual ou superior
a 30 beneficiários, desde que o beneficiário formalize o pedido de ingresso em até 30 dias da celebração do contrato coletivo ou de sua
vinculação na CONTRATANTE.
7.4. Para as inclusões formalizadas fora do prazo previsto no subitem anterior, ou ainda que dentro do prazo, porém, com número total
de beneficiários inferior a 30, os beneficiários deverão cumprir integralmente os prazos de carência previstos na presente Cláusula.
CLÁUSULA OITAVA - DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES
8.1 Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) - são aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor,
no momento da contratação ou adesão ao presente instrumento.
8.2 No momento da adesão ao presente instrumento, o Beneficiário deverá preencher a Declaração de Saúde, no qual manifestará o
conhecimento de doenças ou lesões preexistentes à época da adesão ao presente Contrato, sob pena de caracterização de fraude,
ficando sujeito à suspensão ou rescisão unilateral do Contrato, conforme o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei nº
9.656/1998.
8.3 Juntamente com o Formulário de Declaração de Saúde, será entregue a Carta de Orientação ao Beneficiário.
8.4 O Beneficiário, querendo, 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 pela OPERADORA, sem qualquer ônus para o
Beneficiário.
8.5 Caso o Beneficiário opte por ser orientado, para preenchimento da Declaração de Saúde, por médico não pertencente à lista de
profissionais da rede assistencial da OPERADORA, poderá fazê-lo, desde que assuma o ônus financeiro dessa entrevista.
8.6 O objetivo da entrevista qualificada é orientar o Beneficiário para o correto preenchimento da Declaração de Saúde, onde são
declaradas as doenças ou lesões que o Beneficiário saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano
privado de assistência à saúde, além de esclarecer questões relativas aos direitos de cobertura e consequências da omissão de
informações.
8.7 É vedada a alegação de omissão de informação de doença ou lesão preexistentes quando for realizado qualquer tipo de exame ou
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perícia no Beneficiário pela OPERADORA, com vistas à sua admissão no plano privado de assistência à saúde destinado para este
contrato.
8.8 Sendo constatada por perícia ou na entrevista qualificada ou através de declaração expressa do Beneficiário, a existência de doença
ou lesão que possa gerar necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e de exames e procedimentos de alta
complexidade – PAC, a OPERADORA oferecerá a Cobertura Parcial Temporária (CPT).
8.9 A Cobertura Parcial Temporária (CPT) consiste na suspensão, por um período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, para
cobertura de exames e procedimentos de alta complexidade – PAC, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos exclusivamente
relacionados às doenças ou lesões preexistentes, de acordo com a legislação vigente da ANS.
8.10 Em caso de perícia, as doenças ou lesões preexistentes poderão ser identificadas pela OPERADORA por todos os meios de
verificação que se aceitem como prova, inclusive prontuários médico-hospitalares, em consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais
e/ou através de exames médicos de avaliação exigidos pela OPERADORA para definição dos eventos que terão Cobertura Parcial
Temporária (CPT).
8.11 Os procedimentos de alta complexidade - PAC encontram-se especificados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS,
disponível no site www.ans.gov.br, bem como está disponível para consulta e cópia nas dependências da OPERADORA, fazendo parte
integrante deste instrumento.
8.12 Exercendo prerrogativa legal, a OPERADORA não optará pelo fornecimento do Agravo.
8.13 Identificado indício de fraude por parte do Beneficiário, referente à omissão de conhecimento de doença ou lesão preexistente por
ocasião da adesão ao plano privado de assistência à saúde, a OPERADORA deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão
de informação ao Beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário e poderá oferecer a opção de Cobertura Parcial
Temporária (CPT) ou solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após
recusa do Beneficiário à Cobertura Parcial Temporária (CPT).
8.13.1 Instaurado o processo administrativo na ANS, caberá o ônus da prova à OPERADORA.
8.13.2 A OPERADORA poderá utilizar-se de qualquer documento legal para fins de comprovação do conhecimento prévio do
Beneficiário sobre sua condição quanto à existência de doença e lesão preexistente.
8.13.3 A ANS efetuará o julgamento administrativo da procedência da alegação, após entrega efetiva de toda a documentação.
8.13.4 Se solicitado pela ANS, o Beneficiário deverá remeter documentação necessária para instrução do processo.
8.13.5 Após julgamento, e acolhida a alegação da OPERADORA, pela ANS, o Beneficiário passa a ser responsável pelo pagamento das
despesas efetuadas com a assistência médico-hospitalar prestada e que tenha relação com a doença ou lesão preexistente, desde a
data da efetiva comunicação da constatação da doença e lesão preexistente, pela OPERADORA, bem como será excluído do Contrato
a critério da OPERADORA.
8.13.6 Não haverá a negativa de cobertura sob a alegação de doença ou lesão preexistente, bem como a suspensão ou rescisão
unilateral do Contrato até a publicação, pela ANS, do encerramento do processo administrativo.
CLÁUSULA NONA - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
9.1 Para fins deste contrato, considera-se:
a) Atendimento de urgência, o evento resultante de acidente pessoal ou de complicação no processo da gestação;
b) Atendimento de emergência, o evento que implica em risco imediato de morte ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizado
em declaração do médico assistente.
9.2 Serão garantidos os atendimentos ambulatorial e hospitalar de urgência, decorrentes de acidentes pessoais, sem restrições, depois
de decorridas 24 (vinte e quatro) horas de vigência do Contrato ou da data de inclusão do beneficiário.
9.3. Os atendimentos de urgência e emergência estão consubstanciados na execução das atividades e procedimentos destinados à
preservação da vida, órgãos e funções, desde o primeiro atendimento ambulatorial até a resolução hospitalar necessária, observados
os seguintes termos:
9.4. Os casos de complicações no processo gestacional, ocorridos durante o período de carência para internação hospitalar, terão
cobertura, em REGIME AMBULATORIAL, durante as primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ou em período menor se necessária a
internação hospitalar.
9.5. Os casos de emergência, ocorridos durante o período de carência para internação hospitalar ou durante a cobertura parcial
temporária para DLP, terão cobertura, em REGIME AMBULATORIAL, durante as primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ou em
período menor se necessária a internação hospitalar.
9.6. Em havendo acordo de cobertura parcial temporária para doença e lesões preexistentes transcorridas as 12 (doze) primeiras horas
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de atendimento EM REGIME AMBULATORIAL, ou antes desse período, houver a necessidade de utilização de leitos de alta tecnologia,
realização de procedimentos de alta complexidade ou de eventos cirúrgicos, a responsabilidade financeira passará a ser da
CONTRATANTE, e/ou do BENEFICIÁRIO TITULAR.
9.7. Nas hipóteses de atendimento de emergência ou de complicações no processo gestacional durante o período de carência para
internação hospitalar, transcorridas as 12 (doze) primeiras horas de atendimento EM REGIME AMBULATORIAL, ou antes desse
período, houver a necessidade de internação a responsabilidade financeira passará a ser da CONTRATANTE, e/ou do BENEFICIÁRIO
TITULAR.
9.8. Está assegurada a cobertura da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previsto no presente Contrato.
9.9. Fica assegurada a remoção em ambulância com os recursos necessários a garantir a manutenção da vida, depois de realizados os
atendimentos classificados como urgência e emergência, desde que caracterizado pelo médico assistente a falta de recursos
oferecidos pela unidade hospitalar para continuidade do tratamento.
9.10. Nos atendimentos de urgência e emergência relacionados à doença preexistente, ocorridos durante os prazos de CPT e que
resulte na necessidade de realização de eventos cirúrgicos, utilização de leitos de alta tecnologia ou procedimentos de alta
complexidade, ou nos casos de complicações no processo gestacional ou de atendimento de emergência ocorridos durante o prazo de
carência para internação hospitalar, ultrapassada às 12 horas de atendimento ambulatorial, ou antes desse período, se houver a
necessidade de internação o beneficiário terá direito, sob responsabilidade da OPERADORA, à remoção para uma unidade de
atendimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
9.11. Na remoção para uma unidade do SUS, serão observadas as seguintes regras:
a) Quando não possa haver remoção por risco de morte ou lesão irreparável para o paciente, caracterizado em declaração do médico
assistente, a responsabilidade financeira passará, então, a ser exclusivamente do CONTRATANTE e/ou BENEFICIÁRIO TITULAR,
ficando a OPERADORA isenta deste ônus e cobertura. O beneficiário e o prestador do atendimento deverão negociar entre si as
despesas de continuidade da assistência;
b) Caberá à OPERADORA o ônus e a responsabilidade da remoção do paciente para uma unidade do SUS que disponha dos recursos
necessários a garantir a continuidade do atendimento;
c) Na remoção, a OPERADORA deverá disponibilizar ambulância com os recursos necessários a garantir a manutenção da vida, só
cessando sua responsabilidade sobre o paciente quando efetuado o registro na unidade SUS;
d) Quando o paciente ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de termo de responsabilidade, pela continuidade do
atendimento em unidade diferente daquela unidade SUS definida pela OPERADORA, a OPERADORA estará desobrigada da
responsabilidade médica e do ônus financeiro da remoção e cobertura.
CLÁUSULA DÉCIMA - MECANISMOS DE REGULAÇÃO
10.1 HABILITAÇÃO E ACESSO
10.1.1 Os atendimentos mencionados e garantidos por este contrato serão prestados em consultórios, clínicas e hospitais da Rede de
prestadores credenciados da OPERADORA.
10.1.2 Para a utilização de serviços de prestadores relacionados no Indicador de Serviços da Rede, o Beneficiário deverá apresentar:
a) O Cartão de Identificação da Operadora;
b) Documento de identidade com foto;
c) Requisição médica para a realização de exames ou tratamentos e, nos casos previstos, com a Autorização Prévia da Operadora para
a realização do serviço.
10.1.3 Somente terão direito aos serviços ora contratados os Beneficiários regularmente inscritos na OPERADORA e que não estejam
cumprindo carências.
10.1.4 Os Beneficiários com 60 (sessenta) ou mais anos de idade, as gestantes, as lactantes e as crianças de até 5 (cinco) anos de idade
possuem privilégios na marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos, em relação aos demais Beneficiários.
10.2 DIRECIONAMENTOS
10.2.1 Para fins deste contrato, DIRECIONAMENTO é um mecanismo de regulação através do qual a OPERADORA avalia e gerencia o
encaminhamento do Beneficiário/paciente para a realização de procedimentos e demais eventos em saúde, em conformidade com a
legislação vigente.
10.2.2 A OPERADORA dispõe de Rede Preferencial para realização de todos os procedimentos complexos, que serão sempre
avaliadas pela Auditoria Médica da OPERADORA, que poderá determinar o DIRECIONAMENTO do paciente para um dos recursos de
sua Rede Preferencial e de acordo com a categoria de plano contratado.
10.2.3 Os atendimentos em Hospitais Credenciados, Unidades de Pronto Socorro e Pronto Atendimento que venham ser prestados aos
beneficiários, caso apresentem a necessidade de internação ou permanência maior que um período de 12 (doze) horas naquela
unidade, serão avaliadas pela Auditoria Médica da OPERADORA, que poderá determinar a transferência do paciente para um dos
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Hospitais de sua Rede Preferencial.
Esta remoção será de total responsabilidade da OPERADORA e não caberá ao beneficiário/paciente nenhuma responsabilidade nos
trâmites burocráticos relacionados a este procedimento.
10.3 CONSULTAS ELETIVAS EM CLÍNICAS ESPECIALIZADAS
10.3.1 Para algumas especialidades clínicas, os beneficiários somente poderão agendar consultas se houver encaminhamento do
especialista de avaliação prévia, conforme abaixo:
a) Para consultas clínicas em Psicologia, Nutrição e Fonoaudiologia, o beneficiário/paciente deverá passar previamente em consulta
médica de avaliação com um Clínico Geral, a quem caberá o encaminhamento para estas especialidades.
b) Para consultas com especialistas de mão, joelho, quadril, ombro e pé, o beneficiário/paciente deverá passar previamente em
consulta médica de avaliação com o Médico Ortopedista, a quem caberá o encaminhamento para estas especialidades.
c) Para consulta com a especialidade de Neurocirurgia, o beneficiário/paciente deverá passar previamente em consulta médica de
avaliação com a Neurologia Clínica;
d) Para consulta com a especialidade de Cirurgia Pediátrica, o beneficiário/paciente deverá passar previamente em consulta médica de
avaliação com a Pediatria Clínica.
10.4 REDE DE SERVIÇOS CREDENCIADOS
10.4.1 Indicador de Serviços da Rede é a relação de prestadores de serviços médicos e hospitalares, componentes da Rede Própria e
da Rede Credenciada, sendo sua utilização liberada aos Beneficiários de forma diferenciada, de acordo com o plano contratado.
10.4.2 É facultada à Operadora a substituição de entidade hospitalar contratada ou credenciada, desde que por outra equivalente e
mediante comunicação aos Beneficiários e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos
decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
10.4.2.1 Na hipótese dessa substituição ocorrer por vontade da Operadora durante período de internação do beneficiário, o
estabelecimento hospitalar obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico,
na forma do contrato.
10.4.2.2 Na hipótese dessa substituição ocorrer em razão de infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação do
beneficiário, a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente,
garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o beneficiário.
10.4.3 Nos casos de Internações Hospitalares Eletivas e Procedimentos Ambulatoriais Eletivos, o atendimento será prestado, mediante
prévia autorização da Operadora, nos recursos médicos e/ou hospitalares constantes da Rede específica para o Plano Contratado, de
prévio conhecimento do Beneficiário Titular.
10.4.3.1 Nos casos de Emergência ou Urgência Médica, o atendimento será prestado nos Prontos-Socorros, gerais ou especializados,
constantes da Rede específica para o Plano Contratado, também de prévio conhecimento do Beneficiário Titular.
10.4.4 A Operadora mantém serviços contratados e/ou credenciados especificamente para atendimento nos casos em que seja
requerida a utilização de leitos de alta tecnologia e/ou para a realização de exames/procedimentos de alta complexidade, para os quais
o Beneficiário, inicialmente atendido em unidades de pronto-socorro próprias ou credenciadas, será transferido com o objetivo de
fornecer ao mesmo condições ou recursos médico-hospitalares mais adequados ao seu tratamento.
10.4.4.1 Essa transferência somente será realizada quando o paciente apresente condições clínicas para tanto e desde que haja a
aquiescência do seu médico assistente.
10.5 AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA OPERADORA
10.5.1 A solicitação de Autorização Prévia para a realização de procedimentos/ eventos contratualmente cobertos deve ser apresentada
à Operadora em impresso apropriado, completamente preenchido, assinado e datado pelo médico assistente ou, nos casos de
procedimentos abrangidos pelas internações hospitalares de natureza buco-maxilo-facial ou por imperativo clínico, pelo dentista
assistente.
10.5.2 É certo que não haverá restrições às solicitações apresentadas por médico ou cirurgião-dentista não pertencente à rede
assistencial (própria ou credenciada) da Operadora.
10.5.3 Os eventos/procedimentos sujeitos a Autorização Prévia são os seguintes:
10.5.3.1 Internações Hospitalares, em geral, incluindo todas as despesas hospitalares e os respectivos honorários médicos.
10.5.3.1.1 Nos casos de Internação de Emergência (caracterizada na forma do artigo 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98) ou de Urgência
(caracterizada na forma do artigo 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/98), a autorização deverá ser expressamente solicitada à Operadora no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do momento em que se tenha dado a internação.
10.5.3.2 Órteses, Próteses e Materiais Especiais
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10.5.3.2.1 Nos casos de procedimentos cirúrgicos em que seja necessária a utilização de órteses, próteses e materiais especiais
(OPME), solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, deverá ser justificada clinicamente a indicação e serem
indicadas, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto a
ANVISA, que atendam as características especificadas.
10.5.3.3 Cirurgias Ambulatoriais.
10.5.3.4 Remoções, em geral.
10.5.3.4.1 Nos casos de Emergência ou Urgência, a autorização prévia será substituída por relatório médico, justificando a sua
necessidade.
10.5.3.5 Todos os procedimentos relacionados a Exames para Diagnóstico.
10.5.3.5.1 Quando esses exames forem efetuados em pacientes internados ou em casos de Emergência ou Urgência, a autorização
prévia poderá ser substituída por relatório do médico assistente, justificando a sua necessidade.
10.5.3.6 Todos os procedimentos relacionados a Tratamentos Terapêuticos.
10.5.3.6.1 Quando esses tratamentos terapêuticos forem efetuados em pacientes internados ou em casos de Emergência ou Urgência,
a autorização prévia poderá ser substituída por relatório médico, justificando a sua necessidade.
10.5.3.7 Todos os Procedimentos médicos e/ou hospitalares relacionados a Doenças Infecto-Contagiosas, Transplantes e Saúde
Mental.
10.5.4 As Guias de Internação serão liberadas, inicialmente, por um período equivalente à média de dias usualmente necessários para
o diagnóstico informado e tratamento proposto, sendo que em caso de necessidade de permanência superior àquela inicialmente
prevista, as guias complementares serão emitidas sob a forma de prorrogações, mediante solicitação do médico assistente, justificando
as razões técnicas do pedido. Não haverá, contudo, qualquer limitação de cobertura de dias de internação.
10.5.4.1 A Operadora reserva-se o direito de promover auditoria médica para análise da solicitação de permanência a maior solicitada.
10.5.5 Aprovada, pela Operadora, a solicitação de autorização prévia para leitos de alta tecnologia e/ou para exames/procedimentos de
alta complexidade, o Beneficiário somente poderá utilizar o recurso médico e/ou hospitalar indicado pela Operadora.
10.5.6 Fica reservado à Operadora o direito de, para a correta avaliação da solicitação de autorização prévia, solicitar segunda opinião
ou perícia médica, por intermédio de seu departamento médico especializado ou profissional pertencente à sua Rede Credenciada.
10.5.6.1 É garantido ao Beneficiário o atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de um dia útil a partir do momento da
protocolização, na Operadora, da solicitação de autorização prévia, para a definição dos casos de aplicação das regras de regulação, ou
em prazo inferior quando caracterizada (na forma do artigo 35-C, inciso II, da Lei nº 9656/98) a urgência.
10.6 DIVERGÊNCIA TÉCNICA (JUNTA MÉDICA)
10.6.1 Em caso de divergências e dúvidas de natureza médica, relacionadas aos serviços objeto do Contrato, fica garantido ao
Beneficiário o direito de requerer a formação de uma junta médica, composta por três membros, sendo um nomeado pelo Beneficiário,
outro pela Operadora, e um terceiro, desempatador, escolhido de comum acordo pelos dois profissionais nomeados.
10.6.2 Cada uma das partes pagará os honorários do médico que nomear, exceto se o médico escolhido pelo Beneficiário pertencer à
rede credenciada da Operadora, que, nesse caso, arcará com os honorários de ambos os nomeados.
10.6.3 A remuneração do terceiro desempatador deverá ser paga pela Operadora.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORMAÇÃO DE PREÇO E MENSALIDADE
11.1 FORMAÇÃO DO PREÇO
11.1.1 Em contra partida aos serviços previstos neste instrumento, a CONTRATANTE deverá pagar à OPERADORA, uma
contraprestação pecuniária mensal (mensalidade) para cada Beneficiário inscrito, definidas em função do quantitativo e das faixas
etárias em que se enquadrarem (ou uma taxa média única por categoria de plano, por beneficiário) bem como eventuais valores de
coparticipação, devidos em função da realização de internação psiquiátrica, nos termos deste Contrato.
11.1.2 Os valores das contraprestações pecuniárias mensais serão sempre pré-estabelecidos e constarão na PROPOSTA
CONTRATUAL - PME, que faz parte integrante do contrato.
11.2 CÁLCULO DAS MENSALIDADES
11.2.1 A fatura mensal será constituída pela soma de Beneficiários (Titulares e Dependentes) ativos, cadastrados na OPERADORA na
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data de fechamento (data limite para movimentações de cadastro) e será definida em função do quantitativo de Beneficiários por faixas
etárias dentro de cada categoria de plano ou, se for o caso, pela taxa média única por categoria de plano, conforme estabelecido na
PROPOSTA CONTRATUAL - PME.
11.2.2 Na fatura que será emitida com antecedência ao seu vencimento, constarão exclusivamente os Beneficiários que estavam
cadastrados na OPERADORA na data do seu fechamento, não contemplando as inclusões dos Beneficiários cadastrados após esta
data:
a) Contratos com vencimentos de faturas entre os dias 1º (primeiro) e 15º (décimo quinto), a emissão da fatura será no dia 20 (vinte) do
mês anterior;
b) Contratos com vencimentos de faturas entre os dias 16º (décimo sexto) e 31º (trigésimo primeiro), a emissão da fatura será no dia 5
(cinco) do mês vigente;
11.2.3 As mensalidades relativas aos beneficiários eventualmente incluídos no transcorrer do mês e após o fechamento e emissão da
fatura mensal serão cobradas no faturamento do mês imediatamente subsequente, em adição às mensalidades relativas ao mês de
cobertura.
11.2.3.1 Os acertos referentes a qualquer divergência verificada na fatura após a sua emissão, serão efetuados no faturamento mensal
imediatamente subsequente, não constituindo, portanto, motivo ou justificativa para o atraso do pagamento da respectiva fatura
mensal.
11.2.3.2 Se a CONTRATANTE não receber documento que possibilite realizar o pagamento de sua obrigação, em até 05 (cinco) dias
antes da data do vencimento, deverá requerer uma segunda via junto à OPERADORA que enviará novo documento para pagamento
com a respectiva correção da data.
11.2.3.3 A perda, extravio ou não recebimento do instrumento de cobrança não desobriga a CONTRATANTE de efetuar o seu
pagamento no prazo de vencimento mensal.
11.2.4 As contraprestações pecuniárias (Mensalidades) para Beneficiários inativos (ex-empregados demitidos ou exonerados sem
justa causa ou aposentados) serão, sempre, por faixas etárias.
11.2.4.1 É permitido ao empregador subsidiar o plano dos seus ex-empregados, demitidos ou exonerados sem justa causa ou
aposentados, ou promover a participação dos empregados ativos no seu financiamento, devendo o valor correspondente também estar
explicitado na tabela de custos por faixa etária.
11.3 PAGAMENTO DAS MENSALIDADES
11.3.1 A responsabilidade pelo pagamento total de cada fatura mensal é, exclusivamente, da CONTRATANTE, salvo os casos dos
artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, quando a cobrança será feita diretamente contra o Beneficiário Titular Inativo, por conta e ordem da
CONTRATANTE.
11.3.1.1 Caso a CONTRATANTE opte em subsidiar o plano dos seus ex-empregados, demitidos ou exonerados sem justa causa ou
aposentados (Inativos), ou promover a participação dos empregados ativos no seu financiamento, não a eximirá de comunicar a
OPERADORA sobre a manutenção deste Beneficiário em seu faturamento.
11.3.2 A fatura mensal deverá ser paga pela CONTRATANTE até a data de seu vencimento, que ocorrerá sempre no próprio mês de
competência dos serviços, nos estabelecimentos bancários autorizados.
11.3.3 Quando a data de vencimento cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado até o
primeiro dia útil subsequente.
11.3.4 No caso de atraso nno pagamento das Mensalidades, seu valor será automaticamente acrescido de multa de 2% (dois por
cento), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado proporcionalmente ao tempo de atraso.
11.3.5 O recebimento pela OPERADORA de parcelas em atraso constituirá mera tolerância, não implicando em inovação contratual
ou transação.
11.3.6 O pagamento da Mensalidade de um determinado mês não implica na quitação de débitos anteriores nem dá ao Beneficiário o
direito à Cobertura objeto do Contrato, caso alguma mensalidade anterior não tenha sido quitada.
11.3.7 Nenhum pagamento de Mensalidade será reconhecido se a CONTRATANTE não possuir comprovante autenticado por
estabelecimento bancário ou pela OPERADORA, caso venha tornar-se necessária a comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE ANUAL DAS MENSALIDADES
12.1 Reajuste Financeiro
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12.1.1 Caso se verifique que o número de Beneficiários (Titulares e Dependentes) da CONTRATANTE seja inferior a 30 (trinta), o
reajuste das Mensalidades, automaticamente, integrará o agrupamento de contratos (Pool de Risco) para cálculo e aplicação do
percentual de reajuste, conforme legislação vigente da ANS e disponível no site da OPERADORA.
12.1.2 Caso se verifique que o número de Beneficiários (Titulares e Dependentes) da CONTRATANTE seja igual ou superior a 30
(trinta), o valores das Mensalidades serão reajustados anualmente de acordo com a variação percentual do Índice IGP-M, divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), apurado no período de 12 (doze) meses consecutivos, com antecedência de 02 (dois) meses em
relação à data-base de aniversário do contrato.
12.1.2.1 Havendo descontinuidade do índice oficial prévia e livremente acordado entre as partes contratantes, o reajuste das
Mensalidades será calculado de acordo com a variação percentual do índice oficial que o substitua, preservado o critério de apuração.
12.2 Reajuste Técnico
12.2.1 Para os CONTRATANTES com número de Beneficiários (Titulares e Dependentes) igual ou superior a 30 (trinta), caso seja
verificado o desequilíbrio econômico-atuarial do Contrato (sinistralidade) os valores das Mensalidades serão reajustados, nos
seguintes termos:
a) o desequilíbrio econômico-atuarial é constatado quando o nível de sinistralidade da carteira ultrapassar o índice (Sm) de 70%
(Setenta por cento), cuja base é a proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de 12
(doze) meses consecutivos, anteriores à data base de aniversário;
b) para o cálculo do índice de reajuste das Mensalidades será aplicado a seguinte fórmula:
MR = (S / Sm) x MA, onde:
S = Sinistralidade apurada nos últimos 12 (doze) meses;
Sm = Meta de Sinistralidade expressa em contrato
MR = Mensalidade Reajustada
MA = Mensalidade Atual
12.2.2
No mês de aplicação do reajuste, a OPERADORA encaminhará à CONTRATANTE a memória de cálculo do percentual de
reajuste calculado e aplicado, conforme o caso, demonstrando os critérios para sua apuração.
12.2.3 As partes, de comum acordo e após a apuração dos índices e valores obtidos através dos cálculos expostos na fórmula
supracitada, optar por um aporte financeiro suficiente para saldar os valores das despesas atribuíveis à sinistralidade, convertendo a
totalidade ou parcialmente o índice de reajuste apurado.
12.3 Independentemente da data de inclusão dos Beneficiários, os valores de suas contraprestações terão o primeiro reajuste (integral)
na data de aniversário de vigência contratual, entendendo-se esta como data-base única.
12.4 Não poderá haver aplicação de percentuais de reajuste diferenciados dentro de um mesmo plano em um determinado contrato,
independentemente de se tratar de beneficiário ativo ou inativo.
12.5 Este Contrato não poderá receber reajuste em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, ressalvadas as variações do valor da
contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária, caso tenha sido esta a modalidade contratada. O que não se aplica a
modalidade de preço único por Beneficiário.
12.6 Os percentuais de reajuste e revisão aplicados serão comunicados à ANS, na forma e nos prazos determinados pela legislação
vigente.
12.7 Constatada a necessidade de aplicação do reajuste por sinistralidade, o mesmo deverá ser aplicado de forma complementar e
simultâneo ao Reajuste Financeiro, de forma a garantir a anualidade dos reajustes.
12.8 Reajuste por mudança de Faixa Etária
12.8.1 O valor da contraprestação pecuniária (Mensalidade) inicial é estabelecido de acordo com a idade de cada beneficiário e de
acordo com as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas.
12.8.2 Quando a alteração da idade importar em deslocamento para a faixa superior, as mensalidades serão alteradas,
automaticamente, no mês seguinte ao do aniversário do Beneficiário, pelo percentual de reajuste estabelecido para a faixa etária
subsequente, conforme segue:
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12.8.3 Os aumentos decorrentes da mudança de faixa etária não se confundem com o reajuste anual, financeiro ou técnico.
12.8.4 Os percentuais de variação em cada alteração de faixa etária são fixados observados as seguintes condições:
a) O valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 06 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária;
b) A variação acumulada entre a 7ª (sétima) e a 10ª (décima) faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a 1ª (primeira) e
a 7ª (sétima) faixas;
c) As variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.
12.8.5 Em decorrência da aplicação do disposto no Estatuto do Idoso - Lei nº 10.471/03, em específico no seu art. 3º, não será aplicado
reajuste por faixa etária ao Beneficiário com 60 (sessenta) anos de idade ou mais, permanecendo apenas a aplicação do reajuste
financeiro anual previsto neste Contrato, conforme normas e índices determinados pelo órgão oficial competente, seja a ANS ou outro
que vier a substituí-la, ou ainda pelo índice estabelecido neste Contrato.
12.8.6 Não haverá reajustes por mudança de faixa etária quando a modalidade definida pela CONTRATANTE na contratação for uma
taxa média única por categoria de plano, por beneficiário.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO
13.1. Além da rescisão contratual, a perda da qualidade de Beneficiário também se dará pelas razões abaixo, sendo que a
CONTRATANTE deverá formalizar o pedido de exclusão do cadastro da OPERADORA:
a) em virtude da solicitação do próprio Titular, exceto nas situações e condições previstas nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98;
b) perda da elegibilidade na qualidade de Titular;
c) perda da qualidade de Dependente;
d) constatação de fraude praticada pelo Beneficiário Titular, apurada de acordo com a legislação vigente;
e) falecimento.
13.2 A exclusão do Beneficiário Titular implicará na automática exclusão de todos os seus Dependentes, exceto nos casos
expressamente previstos neste Instrumento.
13.3 O cancelamento da inscrição, nos termos tratados neste Contrato, não exime a CONTRATANTE ou o Beneficiário de quitar
eventuais débitos com a OPERADORA, incluídos os valores de contribuição mensal e eventuais mecanismos financeiros de regulação.
13.4 A OPERADORA só poderá excluir ou suspender a assistência à saúde dos Beneficiários, sem a anuência da CONTRATANTE, nos
casos de fraude ou perda do vínculo com a CONTRATANTE ou de dependência, previstas neste Contrato, ressalvado o disposto nos
artigos 30 e 31 da lei nº 9.656/98.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PLANO DE CONTINUIDADE PARA DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA
14.1 Aos Beneficiários com vínculo empregatício com a CONTRATANTE, que tenham contribuído mensalmente para o financiamento
do Plano de Saúde, desligados do quadro de pessoal da CONTRATANTE, por haverem sido demitidos sem justa causa, é assegurado o
direito de manutenção, como Beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do
Contrato de Trabalho, desde que:
a) assuma o pagamento integral atualizado da mensalidade estabelecido na Tabela de Custo por Faixa Etária anexa ao presente;
b) manifeste a opção pela manutenção do plano, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em resposta ao comunicado do empregador ora
CONTRATANTE, formalizado no ato da comunicação do aviso prévio, a ser cumprido ou indenizado.
14.2 A manutenção da condição de beneficiário prevista nesta cláusula é extensiva a todo o grupo familiar do ex-empregado quando
tinha a condição de ATIVO do contrato de trabalho.
14.3 O direito a manutenção de todo o grupo familiar não impede que a condição de beneficiário seja mantida pelo ex-empregado,
individualmente, ou com parte do seu grupo familiar, e nem exclui a possibilidade de inclusão de novo cônjuge e filhos durante a sua
manutenção como INATIVO.
14.4 Não será permitida a manutenção na condição de INATIVO de que trata esta Cláusula, apenas do dependente sem a participação
do titular demitido, exceto nos casos de morte deste.
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14.5 A permanência no Plano, ora aludida, está vinculada aos seguintes prazos:
14.5.1 O período pelo qual o ex-empregado poderá permanecer como beneficiário no plano é de 1/3 do tempo que contribuiu para o
Plano, com um mínimo assegurado de 6 meses e um máximo de 24 meses.
14.6 O direito assegurado na presente Cláusula extingue na ocorrência das seguintes hipóteses:
a) pelo decurso do prazo previsto;
b) pela admissão do beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa em novo emprego;
c) pelo não pagamento das Mensalidades;
d) pelo cancelamento do plano pela CONTRATANTE, observadas as condições específicas previstas no Contrato.
14.7 Em caso de morte do ex-empregado, o direito de permanência é assegurado aos dependentes, ao tempo que faltar. Em caso de
morte do beneficiário titular ATIVO, os dependentes deverão manifestar o interesse em permanecer no plano, na forma e prazo
dispostos na presente cláusula.
14.8 O prazo de 30 dias para a manifestação do ex-empregado não é passível de prorrogação, sendo certo que, se o ex-empregado não
manifestar o interesse em permanecer no plano como beneficiário, não mais poderá fazê-lo.
14.9 Uma vez manifesto o interesse em permanecer no plano, o ex-empregado deverá preencher e assinar instrumento jurídico
específico na sede administrativa da CONTRATADA, no prazo de 10 dias.
14.10 Não será considerado como contribuição, os valores relacionados aos dependentes e agregados e a coparticipação do
consumidor, paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator moderador na utilização dos serviços de assistência médico
hospitalar.
14.11 A garantia prevista nesta cláusula não exclui vantagens obtidas pelos ex-empregados decorrentes de negociações coletivas de
trabalho.
14.12 Em caso de rescisão ou cancelamento do presente contrato, o benefício previsto nesta cláusula estará automaticamente
cancelado, devendo a CONTRATADA oferecer aos beneficiários inscritos a possibilidade de migrar para um plano individual ou familiar,
sem a necessidade do cumprimento de novas carências.
14.13 A garantia de que trata o item anterior estará condicionada a manutenção pela CONTRATADA de um plano Individual Familiar
registrado na ANS.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PLANO DE CONTINUIDADE PARA APOSENTADO
15.1 Aos beneficiários com vínculo empregatício com a CONTRATANTE, que tenham contribuído para o presente Plano, desligados do
quadro de pessoal da CONTRATANTE, por haverem adquirido direito a aposentadoria, inclusive aos aposentados que continuaram a
exercer suas funções na CONTRATANTE, após a sua aposentadoria e dela vem a se desligar, é assegurado o direito de manutenção,
como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do Contrato de Trabalho,
desde que:
a) assuma o pagamento integral atualizado da mensalidade estabelecido na Tabela de Custos por Faixa Etária anexa ao presente;
b) manifeste a opção pela manutenção do plano, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação da aposentadoria ou
do desligamento da CONTRATANTE.
15.2 A manutenção da condição de beneficiário prevista nesta cláusula é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar do exempregado inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.
15.3 A obrigatoriedade de que trata esta clausula não impede que a condição de beneficiário seja mantida pelo ex-empregado,
individualmente, ou com parte do seu grupo familiar, e nem exclui a possibilidade de inclusão de novo cônjuge e filhos durante a
manutenção como INATIVO.
15.4 Não será permitida a manutenção na condição de INATIVO de que trata esta cláusula, apenas do dependente sem a participação
do titular aposentado, exceto nos casos de morte deste.
15.5 A permanência no Plano, ora aludida, está vinculada aos seguintes prazos:
15.5.1 Se o aposentado contribuiu para o presente plano por período igual ou superior a dez (10) anos, terá o direito de permanecer no
plano, juntamente com seus dependentes, como beneficiário, por prazo indeterminado.
15.5.2 Se o aposentado contribuiu para o presente plano por período inferior a dez (10) anos, terá o direito de permanecer no plano,
juntamente com seus dependentes, como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição.
15.6 O direito assegurado na presente cláusula extingue na ocorrência das seguintes hipóteses:
a) pelo decurso do prazo previsto;
b) pela admissão do beneficiário aposentado em novo emprego;
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c) pelo não pagamento das Mensalidades;
d) pelo cancelamento do plano pela CONTRATANTE, observadas as condições específicas do presente Contrato.
15.7 Em caso de morte do ex-empregado, o direito de permanência é assegurado aos dependentes, ao tempo que faltar, inclusive nas
hipóteses em que o beneficiário aposentado continuava a trabalhar na CONTRATANTE.
15.8 O prazo de 30 dias para a manifestação do ex-empregado não é passível de prorrogação, sendo certo que, se o ex-empregado não
manifestar o interesse em permanecer no plano como beneficiário, não mais poderá fazê-lo.
15.9 Uma vez manifesto o interesse em permanecer no plano, o ex-empregado deverá preencher e assinar instrumento jurídico
específico na sede administrativa da CONTRATADA, no prazo de 10 dias.
15.10 Para fins do disposto nesta cláusula, não é considerada contribuição, os valores relacionados aos dependentes e agregados e a
coparticipação ou franquia do beneficiário, paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator moderador, na utilização dos
serviços de assistência médico e hospitalar.
15.11 Os direitos previstos neste contrato, não excluem vantagens obtidas pelos beneficiários com vínculo empregatício decorrente de
negociação coletiva de trabalho.
15.12 Em caso de rescisão ou cancelamento do presente contrato, o benefício previsto nesta cláusula estará automaticamente
cancelado, devendo a CONTRATADA oferecer aos beneficiários inscritos a possibilidade de migrar para um plano Individual Familiar,
sem a necessidade do cumprimento de novas carências.
15.13 A garantia de que trata o item anterior estará condicionada a manutenção pela CONTRATADA de um plano Individual/Familiar
registrado na ANS.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AO PLANO DE CONTINUIDADE
DO DEMITIDO OU EXONERADO E DO APOSENTADO
16.1 Para fins do presente contrato entende-se por CONTRIBUIÇÃO, qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em
folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde
oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e
agregados e à coparticipação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator moderador na utilização dos
serviços de assistência médica ou odontológica;
16.2 Para fins do presente contrato entende-se por “mesmas condições de cobertura assistencial”, a mesma segmentação e cobertura,
rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano
privado de assistência à saúde contratado para os empregados ATIVOS.
16.3 Para fins do presente contrato entende-se por “novo emprego”, o novo vínculo profissional que possibilite o ingresso do exempregado em um plano de assistência á saúde coletivo empresarial, coletivo por adesão ou de autogestão;
16.4 Para fins do presente contrato, ainda que o pagamento de contribuição não esteja ocorrendo no momento da demissão,
exoneração sem justa causa ou aposentadoria, é assegurado ao empregado os direitos aqui previstos, na proporção do período ou da
soma dos períodos de sua efetiva contribuição para o plano privado de assistência à saúde.
16.5 Para fins do presente contrato, fica assegurado aos beneficiários INATIVOS e seus dependentes vinculados ao plano, durante o
período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, a possibilidade de exercer a
portabilidade especial de carências para plano Individual ou Familiar ou coletivo por adesão, em outra Operadora.
16.6 Fica estabelecido pelas partes CONTRATANTES que:
a) quando da inclusão do beneficiário no plano, a CONTRATADA se obriga a entregar além dos documentos já previstos no presente
Contrato, também, a cópia da Tabela de Custos Por Faixa Etária devidamente atualizada, que será adotada em caso da opção do
beneficiário demitido, exonerado ou aposentado pela manutenção no plano como INATIVO.
b) os beneficiários INATIVOS, demitidos ou exonerados e aposentados, deverão pagar a Taxa Mensal de Manutenção estabelecida na
Tabela de Custos por Faixa Etária, anexa ao presente instrumento, dele fazendo parte integrante para todos os fins, devidamente
atualizada, diretamente para a CONTRATADA através de boleto bancário, sendo aplicável e eles as regras de pagamento constantes
de documento específico.
c) em caso de atraso no pagamento da MENSALIDADE, o beneficiário INATIVO deverá pagar uma multa moratória de 2% (dois por
cento) do débito em aberto, acrescido o principal e mais correção apurada pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais civis, ou outro
índice que venha a substituí-los e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados dia a dia.
d) em caso de inadimplência do beneficiário INATIVO no pagamento das mensalidades superior a 30 (trinta) dias, a CONTRATADA
poderá proceder a exclusão do plano de saúde do beneficiário TITULAR inadimplente, e de seus dependentes, se houver.
e) não haverá distinção quanto ao valor da mensalidade entre os beneficiários que vierem a ser incluídos no contrato e a este
vinculados, EXCETO NO QUE SE REFERE AOS BENEFICIÁRIOS INATIVOS, quando adotado o critério de preço único.

21

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO E SUSPENSÃO DO CONTRATO
17.1 O atraso no pagamento das Mensalidades por período superior a 5 (cinco) dias, implica na suspensão automática do direito dos
Beneficiários, Titulares e Dependentes, a qualquer cobertura contratual, independente de notificação.
17.2 Sem prejuízo das penalidades legais cabíveis, o Contrato será rescindido, mediante prévia notificação, nas seguintes situações:
a) Prática de fraude comprovada;
b) Inadimplência por período superior a 60 (sessenta) dias cumulativos, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência
do Contrato, desde que a CONTRATANTE seja notificada até o 50º (quinquagésimo) dia da inadimplência;
c) Infração, por qualquer das partes, às cláusulas deste Contrato.
d) Em caso de desequilíbrio econômico-atuarial do contrato (sinistralidade acima da meta estabelecida neste instrumento) em que não
seja possível, por falta de acordo entre as partes ou por qualquer outro motivo, aplicação de reajuste suficiente para o equilíbrio deste
contrato.
17.3 Antes que se complete o período de vigência inicial de 12 (doze) meses, a rescisão do Contrato poderá ser solicitada por qualquer
das partes, observadas as seguintes condições:
a) quando motivada por uma das hipóteses previstas no item 17.2., sem qualquer ônus, mas preservados os direitos da OPERADORA
relativamente ao recebimento das mensalidades vencidas e não pagas;
b) imotivadamente, sujeitando a parte que tenha solicitado a rescisão ao pagamento de multa no valor correspondente a 10% (dez por
cento) das mensalidades restantes para se completar o período inicial de um ano;
c) O pagamento da multa é o valor adicional ao valor da ultima mensalidade paga para a garantia das coberturas contratuais, findo a
qual, fica cancelado e suspenso toda cobertura contratual.
d) Não poderá haver nenhuma mensalidade em atraso para a rescisão mediante o pagamento de multa.
17.4 Após o período de vigência inicial de 12 (doze) meses, poderá ocorrer a qualquer tempo a rescisão imotivada do Contrato, por
iniciativa da CONTRATANTE ou da OPERADORA, mediante aviso-prévio de 60 (sessenta) dias.
17.5 No período de aviso-prévio para a rescisão do Contrato, independentemente da parte denunciante, não poderá haver inclusões
nem exclusões de Beneficiários no Grupo de Beneficiários, salvo para os casos de recém-nascidos ou filhos adotivos até 30 (trinta) dias
do nascimento ou da adoção.
17.6 A cobertura individual de todos os Beneficiários, Titulares e Dependentes, estará automaticamente cancelada com a rescisão do
Contrato.
17.7 Em quaisquer das hipóteses de suspensão ou rescisão, havendo beneficiários em período de internação, compromete-se a
CONTRATANTE a arcar integralmente com as respectivas despesas, até que ocorra a alta hospitalar do beneficiário inscrito neste
contrato.
17.8 A rescisão deste instrumento contratual não desobriga a CONTRATANTE de efetuar os pagamentos devidos, inclusive a título de
mensalidade e de eventual fator moderador, nos termos deste Contrato, relacionados aos atendimentos realizados antes da rescisão
contratual.
17.9 É de responsabilidade da CONTRATANTE, nos casos de exclusão de beneficiários ou de rescisão deste Contrato, o recolhimento e
a destruição (ou devolução à OPERADORA) dos respectivos "cartões de identificação".
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 Anexos Contratuais
18.1.1 Integram este Contrato, para todos os fins de direito, a Proposta de Contratação, a Proposta de Adesão, a Declaração de Saúde e
a Carta de Orientação ao Beneficiário, o Cartão de Identificação, o Indicador de Serviços da Rede e o Manual do Beneficiário, além do
Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde (MPS) e o Guia de Leitura Contratual (GLC).
18.2 Forma de Realização do Plano de Assistência à Saúde
18.2.1 O Plano de Assistência à Saúde objeto deste Contrato poderá ser realizado, seja ele não contributário ou contributário, apenas
nas duas formas a seguir previstas:
a) exclusivamente para os Beneficiários Titulares;
b) para os Beneficiários Titulares e seus dependentes elegíveis.
18.3 Custeio do Plano de Assistência à Saúde
18.3.1 O Plano de Assistência à Saúde objeto deste Contrato poderá ser:
a) Não contributário - quando o Plano de Assistência à Saúde é totalmente custeado pela CONTRATANTE, sem ônus para os
Beneficiários.
b) Contributário - quando os Beneficiários custeiam parcial ou totalmente as Mensalidades.
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18.3.2 É certo que, havendo ou não participação dos Beneficiários no custeio das Mensalidades, a CONTRATANTE se responsabiliza
pelo pagamento integral dessas Mensalidades à OPERADORA.
18.3.3 Não são considerados como contribuição para o custeio das Mensalidades, os valores, pagos pelos Beneficiários, relativos a
fatores moderadores.
18.3.4 Independentemente da forma de custeio, a CONTRATANTE deverá pagar à OPERADORA as seguintes taxas administrativas:
a) taxa de implantação – valor único cobrado em percentual aplicado sobre o valor total da primeira fatura mensal, conforme
previamente definido em aditamento contratual;
b) taxa por segunda via de Cartão de Identificação – valor cobrado sobre a emissão de segunda via de Cartão de Identificação
extraviado, conforme previamente definido em aditamento contratual.
18.4 Transferências de Plano
18.4.1 As transferências de um plano de custo menor para outro de custo maior, sem carências, para beneficiários já cadastrados na
OPERADORA, poderão ocorrer somente no aniversário do contrato por ocasião de sua renovação. Entretanto, os beneficiários que
desejarem fazer esta opção fora dos prazos de inclusão e fora do aniversário do contrato, poderão fazê-lo, respeitando-se os prazos de
carências acordados neste contrato, exclusivamente para o novo plano, mantendo-se os direitos adquiridos no plano anterior.
18.4.2 Nas transferências de plano não poderá haver exclusão de dependentes que já estejam cadastrados.
18.4.3 Nos casos em que o beneficiário esteja em cumprimento de prazos carenciais, os prazos restantes deverão ser cumpridos na
vigência contratual do Plano para o qual tenha ocorrido a transferência.
18.4.4 Nos casos em que o beneficiário, titular ou dependente, esteja em cumprimento de Cobertura Parcial Temporária - CPT, o prazo
restante deverá ser cumprido na vigência contratual do Plano para o qual tenha ocorrido a transferência.
18.4.5 Nos casos em que, no Plano para o qual tenha ocorrido a transferência, for garantido o acesso a profissionais, entidades ou
serviços de assistência à saúde não constantes do Plano anterior, incluindo-se melhor padrão de acomodação em internações, deverão
ser cumpridos períodos de carências, limitados a 180 (cento e oitenta) dias, para a aquisição do direito de utilização da parcela adicional
de cobertura representada por esses profissionais, entidades ou serviços de assistência à saúde acrescidos, ou apenas em relação a
esse melhor padrão de acomodação, limitados a 180 (cento e oitenta) dias.
18.5 Atendimento ao Cliente
18.5.1 A OPERADORA mantém o Serviço de Apoio ao Cliente (SAC), para fornecer informações gerais, orientações e esclarecimentos,
referentes aos serviços objeto do Contrato.
18.6 É certo que a CONTRATANTE teve prévio conhecimento de que a OPERADORA mantém, em disponibilidade para
comercialização, plano com coberturas contratuais que compreendem o tipo de segmentação assistencial Referência, que também lhe
foi oferecido
18.7 Definições
Para os efeitos deste Contrato, os termos abaixo têm as seguintes definições:
18.7.1 Acidente Pessoal - é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador
de lesão física, que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, torne necessário o tratamento médico.
18.7.2 Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – é a autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, com
atuação em todo território nacional, como entidade de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantem a
saúde suplementar.
18.7.3 Agravo - 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 pré-existente declarada, após os prazos de carências contratuais,
de acordo com as condições negociadas entre a CONTRATADA e o Beneficiário. Exercendo prerrogativa legal, a CONTRATADA não
optará pelo oferecimento do Agravo.
18.7.4 Atendimento ambulatorial - compreende os atendimentos realizados em consultório ou ambulatório, não incluindo internação
hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12
(doze) horas, ou serviços como recuperação pós-anestésica, UTI, CETIN e similares;
18.7.5 Atendimento Eletivo - termo usado para designar os atendimentos médicos que podem ser programados, ou seja, que não são
considerados de urgência ou de emergência;
18.7.6 Área Geográfica de Abrangência da Cobertura Contratual – é a área geográfica de abrangência em que a OPERADORA se
obriga a garantir todas as coberturas de assistência à saúde objeto deste Contrato.
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18.7.7 Área de Atuação – é a relação de, conforme o caso, estados ou municípios incluídos na Área Geográfica de Abrangência da
Cobertura Contratual, ressaltando-se que no caso de abrangência Nacional estão incluídos todos os municípios brasileiros.
18.7.8 Beneficiário - é todo Proponente, titular ou dependente, efetivamente incluído no Contrato.
18.7.9 Beneficiário Titular - é aquele que mantêm vínculo jurídico concreto com a CONTRATANTE e vínculo contratual com a
OPERADORA e que, efetivamente incluído no Contrato, se responsabiliza, solidariamente com a CONTRATANTE, pelo pagamento das
Mensalidades e pelas declarações constantes da Ficha de Inscrição Cadastral - FIC.
18.7.10 Beneficiário Dependente – é a pessoa física com vinculo familiar com o Beneficiário Titular, que o inclui no contrato em
conformidade com os as condições de elegibilidade contratualmente estabelecidas.
18.7.11 Carência - é o período de tempo ininterrupto a ser cumprido pelo Beneficiário para adquirir o direito de utilização de
determinadas coberturas, contado a partir da data de sua inclusão no Contrato.
18.7.12 CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, 10ª revisão;
18.7.13 Cobertura - garantia, nos limites e modalidades deste Contrato, do pagamento de despesas médicas e hospitalares,
diretamente às pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços, em nome e por conta dos Beneficiários, de acordo com a Lei
9.656/98;
18.7.14 Cobertura Parcial Temporária (CPT) – é a suspensão, por prazo determinado (máximo de 24 meses), da cobertura de eventos
cirúrgicos, leitos de alta tecnologia (leitos em unidades de tratamento intensivo, assim consideradas aquelas que apresentem as
características definidas na Portaria GM n° 3.432, de 12/08/1998, do Ministério da Saúde), e de procedimentos de alta complexidade
(exames e terapias, definidos pela ANS no Rol de Procedimentos Médicos, conforme normativo pertinente vigente) relacionados à(s)
doença(s) e/ou lesão(ões) preexistentes declaradas(as).
18.7.15 CONTRATANTE - é a pessoa jurídica, legalmente constituída, que contrata o Plano de Assistência à Saúde com a
OPERADORA, em favor dos Beneficiários com os quais mantêm vínculo jurídico concreto, e, havendo ou não participação dos
Beneficiários no custeio das Mensalidades, se responsabiliza pelo pagamento integral dessas Mensalidades à OPERADORA.
18.7.15.1. A CONTRATANTE fica investida de plenos poderes de representação do Beneficiário perante a OPERADORA, devendo ser
encaminhados à mesma todos os avisos e/ou comunicações inerentes ao Contrato, inclusive alterações de limites de coberturas, bem
como inclusão e exclusão de Beneficiários.
18.7.16 Coparticipação – é o montante, definido contratualmente, que a CONTRATANTE deve pagar, como participação na despesa
assistencial, diretamente à OPERADORA, após a realização do procedimento.
18.7.17 Declaração de Saúde – é o formulário a ser preenchido, de próprio punho e assinado pelo Beneficiário Titular, em seu nome e de
seus dependentes, devendo ser, obrigatoriamente, prestadas informações verdadeiras e completas sobre a existência de Doenças e
Lesões Preexistentes (DLP). Neste mesmo formulário, serão informados dados pessoais de cada Beneficiário para uso de cadastro
junto a OPERADORA.
18.7.18 Despesas Cobertas (Coberturas e Procedimentos Garantidos) - são as despesas decorrentes de procedimentos, serviços e
eventos, cuja cobertura é garantida pela OPERADORA, de acordo com o estabelecido neste Contrato.
18.7.19 Despesas não Cobertas (Exclusões de Cobertura) - são as despesas decorrentes de procedimentos, serviços e eventos, cuja
cobertura é excluída do Plano de Assistência à Saúde, de acordo com o estabelecido neste Contrato.
18.7.20 Doença - é o processo mórbido definido, tendo um conjunto de sintomas e sinais, que requer tratamento médico e/ou internação
hospitalar e não se enquadra na definição de Acidente Pessoal.
18.7.21 Doença Aguda – é a falta ou perturbação da saúde, de característica grave e de curta duração, sendo reversível com o
tratamento.
18.7.22 Doença Crônica - é aquela que atingiu estado mórbido irreversível (exemplos: insuficiência grave de órgãos vitais - coração,
rins, fígado etc.-; câncer em fase avançada; diabetes em estado avançado).
18.7.23 Doença, Lesão e/ou Deformidade Congênita – trata-se de anormalidade desenvolvida durante a vida intrauterina, com as quais
a pessoa já nasce.
18.7.24 Doença ou Lesão Preexistente (DLP) - é aquela cuja origem ou causa tenha ocorrido antes do início da cobertura individual,
sendo, contudo, considerada para efeitos deste Contrato, apenas quando o Beneficiário, ou seu responsável, saiba ser portador ou
sofredor da mesma na época de sua inclusão no Contrato.
18.7.25 Doença Profissional – é aquela adquirida em consequência do trabalho.

24

18.7.26. Emergência e Urgência
18.7.26.1 Emergência - situação médica que implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, requerendo
atendimento médico imediato.
18.7.26.2 Urgência - situação médica, resultante de acidente pessoal ou de complicação no processo gestacional, com necessidade de
atendimento médico imediato, podendo haver, ou não, porém, o caráter de morte iminente, como nas situações de emergência.
18.7.27 Evento - é o conjunto de ocorrências e/ou serviços de assistência médica e/ou hospitalar, que tenham por origem ou causa o
mesmo dano involuntário à saúde do Beneficiário, em decorrência de acidente pessoal ou doença.
18.7.27.1 O evento se inicia com a comprovação médica da ocorrência e termina com a alta médica ou com o óbito do Beneficiário.
18.7.28 Franquia - é o montante, definido contratualmente, até o qual o Beneficiário é responsável pelo custo do atendimento médico e/ou
hospitalar, devendo ser pago diretamente ao prestador credenciado ou referenciado utilizado, por não ser referido pagamento de
responsabilidade da OPERADORA, não se aplicando para efeitos deste Contrato.
18.7.29 Grupo de Beneficiários - é, em qualquer época, o conjunto de componentes do Grupo Elegível, efetivamente incluídos no Contrato,
cuja cobertura esteja em vigor.
18.7.30 Grupo Elegível - é o conjunto de pessoas, devidamente caracterizado pelo vínculo jurídico concreto à CONTRATANTE,
homogêneo em relação a uma ou mais características objetivas, devendo a vinculação ser caracterizada por relação empregatícia ou
estatutária.
18.7.31 Inclusão de Beneficiário – é o processo pelo qual o Proponente, titular ou dependente, é admitido pela OPERADORA, passando à
condição de Beneficiário.
18.7.32 Internações Hospitalares Cirúrgicas - são aquelas decorrentes de Eventos que exigem ato cirúrgico.
18.7.33 Internações Hospitalares Clínicas - são aquelas decorrentes de Eventos que, por sua gravidade ou complexidade, exigem
internação hospitalar, sem, contudo, exigir ato cirúrgico.
18.7.34 Internações Hospitalares Eletivas e Procedimentos Eletivos - são os casos que não se caracterizam como Emergência ou
Urgência.
18.7.35 Leitos de Alta Tecnologia – são considerados como leitos de alta tecnologia as unidades de terapia intensiva, de qualquer tipo,
assim consideradas aquelas que, em conformidade com o disposto na Súmula Normativa nº 2, da Diretoria Colegiada da ANS,
apresentem as características definidas na Portaria GM nº 3.432, de 12/08/1998, do Ministério da Saúde.
18.7.36 Limitações de Cobertura - são as quantidades máximas de dias ou de serviços, de responsabilidade da OPERADORA para fins de
cobertura, previstas neste Contrato, em conformidade com a legislação vigente, sendo certo que os limites contratualmente previstos
serão automaticamente reintegrados no aniversário de inclusão do Beneficiário no Contrato, sem efeito cumulativo de ano para ano nem
compensação dentro do grupo familiar.
18.7.37 Manual do Beneficiário - é o instrumento de orientação ao Beneficiário sobre mecanismos de acesso aos serviços cobertos e
formas e condições de sua utilização, procedimentos para a obtenção de autorizações prévias, bem como informações sobre os recursos
eletrônicos disponibilizados pela OPERADORA para agilizar o atendimento.
18.7.38 Médico Assistente - médico responsável pela indicação da conduta médica a ser aplicada ao paciente.
18.7.39 Mensalidade - é a quantia, em moeda corrente, devida, mensal e antecipadamente, pela CONTRATANTE à OPERADORA.
18.7.40 OPERADORA – é a AMEPLAN – ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA., que assume os riscos inerentes às coberturas
deste Plano de Assistência á Saúde, nos termos do presente instrumento.
18.7.41 Órtese – acessório usado em atos cirúrgicos e que não substitui, parcial ou totalmente, nenhum órgão ou membro, podendo, ou
não, ser retirado posteriormente.
18.7.42 Plano Contratado - é o nível de cobertura, oferecido na forma deste Contrato, mediante o pagamento da Mensalidade específica,
para o qual o Beneficiário Titular tenha sido indicado pela CONTRATANTE.
18.7.43 Procedimentos de Alta Complexidade – para efeitos deste Contrato, são entendidos como de alta complexidade os
exames/procedimentos como tal indicados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS conforme normativo vigente à época do
evento, de acordo com a segmentação assistencial do Plano Contratado.
18.7.44 Proponente - é o componente do Grupo Elegível, cuja inclusão no Contrato seja solicitada pela CONTRATANTE e que passará à
condição de Beneficiário tão logo sua inclusão seja efetivada pela OPERADORA.

25

18.7.45 Proposta de Adesão com Declaração de Saúde - é o documento que contém os dados e informações pessoais do Beneficiário
Titular e de seus dependentes, preenchido e assinado em seu nome e de seus dependentes, apresentado à OPERADORA para análise
do risco a ser assumido.
18.7.46 Proposta Contratual - é o documento formal, parte integrante deste Contrato, preenchido e assinado pela CONTRATANTE, onde
ficam expressas as condições específicas de sua intenção de contratar o Plano Privado de Assistência à Saúde, manifestando pleno
conhecimento de suas obrigações e direitos. A Proposta Contratual será entregue na OPERADORA para análise e aceitação ou recusa, o
que deve ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias.
18.7.47 Prótese – peça artificial empregada em atos cirúrgicos, em substituição, parcial ou total, de um órgão ou membro, reproduzindo
sua forma e/ou sua função.
18.7.48 Rede Credenciada – é o conjunto de prestadores de serviços médicos e hospitalares (hospitais, centros médicos, clínicas,
serviços de diagnóstico e de terapia etc.), composto por pessoas físicas e jurídicas legalmente habilitadas para a prestação de
assistência médica e/ou hospitalar, contratadas pela OPERADORA.
18.7.49 Rede Referenciada – é o conjunto de recursos e/ou serviços médicos e hospitalares (hospitais, centros médicos, serviços de
diagnóstico e de terapia etc.) de propriedade da OPERADORA, onde o atendimento médico ao Beneficiário é prioritariamente prestado.
18.7.50 Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS – é a listagem de consultas, exames, cirurgias e demais procedimentos e
eventos em saúde, que um plano de saúde deve oferecer, constituindo-se, assim, na referência básica de cobertura obrigatória, de
acordo com a segmentação assistencial do plano contratado.
18.7.50.1 O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS contém, ainda, os Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) e as
Diretrizes de Utilização (DUT), podendo ser consultado no site http:/www.ans.gov.br.
18.7.51 Sinistralidade é a relação entre os custos da assistência médica hospitalar e a receita que da OPERADORA, apurado em um
determinado período de tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas ou demanda judicial oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de domicílio da
CONTRATANTE, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, assim, por estarem justas e contratadas, assinam a Proposta de Contratação em 3 (três) vias de igual teor e valor.
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ADENDO CONTRATUAL PARA
REDUÇÃO DO QUADRO GERAL DE CARÊNCIAS
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS - PME
Grupo de
Carência

G0
URGÊNCIAS E
EMERGÊNCIAS

G1
EXAMES
SIMPLES

G2
EXAMES
ESPECIAIS

G3
EXAMES
COMPLEXOS

G4
EXAMES
COMPLEXOS

G5
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Prazo para Aquisição
do Direito de Uso

Procedimentos/Eventos
Médicos e/ou Hospitalares Cobertos

24
Atendimentos nos casos de emergência ou de urgência, caracterizados nos termos do
(vinte e quatro) horas artigo 35-C, inciso I ou II, da Lei nº 9.656/98.

30
(trinta) dias

a) consultas médicas eletivas; b) exames realizados em regime ambulatorial de análises
clínicas em bioquímica, hematologia, fezes, urina, radiologia simples (não contrastada)
e eletrocardiografia.

90
(noventa) dias

Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, o Beneficiário adquire
o direito aos seguintes procedimentos/eventos, realizados em regime ambulatorial: a)
mamografia; b) teste ergométrico, holter e ultrassonografias; c) eletroencefalografia; d)
exames de citologia oncótica (papanicolau), colposcopia e vulvoscopia; e) peniscopia.

120
(cento e vinte) dias

180
(cento e oitenta) dias

300
(trezentos) dias

Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, a Beneficiária, titular
ou dependente, adquire o direito à cobertura de partos a termo.

ADENDO CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PME
ADENDO CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, que entre si fazem AMEPLAN – ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA., com
sede à Rua Ubatu Mirim nº 45 – 3º andar – Vila Gea – CEP.: 04692-010 na cidade de São Paulo – SP - inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.839.969/0001-21 e
registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o nº 39.473-4, na modalidade de Medicina de Grupo, doravante denominada
simplesmente, CONTRATADA, e, de outro lado, a Pessoa Juridica devidamente qualificada na Proposta Contratual (PME), neste ato, denominada
simplesmente CONTRATANTE, regendo-se pelas seguintes cláusulas e condições gerais e especiais:
1. OBJETO
1.1. Este Adendo tem por objeto a prestação continuada de serviços, por prazo indeterminado, sem limite financeiro, na forma de Plano Privado de
Assistência à Saúde, conforme previsto no Inciso I do artigo 1º da Lei nº 9.656/98, visando a Assistência Odontológica.
1.2. A cobertura contratual compreende todos os procedimentos expressamente previstos no Rol de Procedimentos Odontológicos da ANS
estabelecido pela Resolução Normativa - RN n° 9, de
26/06/2002, e suas atualizações.
1.3. A este Adendo aplicam-se, igualmente, as normas estatuídas na Lei n° 9.656/98 e, subsidiariamente, as disposições da Lei n° 8.078/90,
especialmente por tratar-se de contrato de adesão, o disposto no artigo 54 desta Lei.
2. DEFINIÇÕES
Para os efeitos deste Adendo, os termos abaixo têm as seguintes definições:
2.1. Auditoria Clínica Odontológica - é o direito que a Operadora se reserva de realizar a verificação clínica dos tratamentos odontológicos
propostos ou executados, mediante perícia inicial e/ou final.
2.2. Endodontia - é a especialidade da Odontologia que estuda e cuida da parte vital do dente (polpa).
2.3. Odontalgia - é o mesmo que dor de dente.
2.4. Odontopediatria - é a especialidade da Odontologia que estuda e cuida dos dentes das crianças.
2.5. Ortodontia - é a especialidade da Odontologia que estuda e corrige a posição dos dentes.
2.6. Prestadora do Serviço - é DENTALPAR – ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EMPRESARIAL S/C LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n º
02.156.150/0001-14, e registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o n º 32289-0 e no Conselho Regional de Odontológia de São Paulo
sob o nº 4418.
2.7. Plano Contratado - é o nível de cobertura, oferecido na forma deste Contrato, mediante o pagamento da Mensalidade específica, para o qual o
Beneficiário tenha optado ou sido indicado pela Contratante, por ocasião de sua inclusão no Contrato, assim identificado:Nome Comercial do
PlanoNº de Registro na ANSMASTER 407.806/99-3

Nome Comercial do Plano
MASTER

Nº de Registro na ANS

407.806/99-3

2.8. Procedimentos - são todos os atos odontológicos que têm por finalidade a manutenção ou a recuperação da saúde bucal do Beneficiário.
Incluem-se como Procedimentos, para efeitos deste Contrato: Casos de Urgência/Emergência, Diagnóstico (Consulta Inicial), Radiologia, Prevenção
em Saúde Bucal, Dentística, Periodontia, Endodontia e Cirurgias Odontológicas, desde que esses procedimentos sejam passíveis de realização em
regime ambulatorial.
2.9. Prótese Dental - é a especialidade da Odontologia que estuda e cuida da reposição de dentes danificados.
2.10. Rede Credenciada - é o conjunto de prestadores de serviços odontológicos,compostO por pessoas físicas e jurídicas legalmente habilitadas
para a prestação de assistência odontológica, contratada pela Operadora.
2.11. Tipo de Segmentação Assistencial - As coberturas contratuais compreendem o tipo de segmentação assistencial Odontológico.
2.12. Urgências Odontológicas - são situações, em razão de odontalgias, de hemorragias ou de traumas decorrentes de Acidente Pessoal, que levam
à necessidade de intervenção do odontologista de forma efetiva e intensiva, por estar o paciente sob sofrimento físico intenso.
3. DESPESAS COBERTAS (GARANTIAS)
3.1. Plano Master
3.1.1.Serão cobertos todos os procedimentos, passíveis de serem realizados em consultório, constantes no Rol de Procedimentos Odontológicos
conforme normativo vigente, publicado pela ANS, abrangendo:
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3.2.Atendimentos nos casos de urgência/emergência, decorrentes de odontalgias, de hemorragias ou de acidente pessoal, realizados em unidades de
pronto-socorro odontológico, incluindo:
a) Curativo em caso de hemorragia bucal;
b) Curativo em caso de odontalgia aguda / pulpectomia/necrose;
c) Imobilização dentária temporária;
d) Recimentação de peça protética;
e) Tratamento de alveolite;
f) Colagem de fragmentos;
g) Incisão e drenagem de abscesso extra-oral e intra-oral;
h) Reimplante de dentes naturais avulcionado
3.3. Diagnóstico
a) Consulta inicial (anamnese, preenchimento de ficha clínica odontolegal e exame clínico, para determinação do diagnóstico das doenças e anomalias
bucais do paciente, plano de tratamento e prognóstico).
3.4. Radiologia
a) Radiografia intra oral periapical – uma única radiografia;
b) Radiografia intra oral – filme oclusal;
c) Radiografia inter Proximal;
d) Radiografia Panorâmica.
3.5. Prevenção
a) Aplicação tópica de flúor e profilaxia (uma vez a cada 06 meses para pacientes até 12 anos);
b) Aplicação de selantes (uma vez a cada 12 meses para pacientes até 16 anos);
c) Remineralização – incluindo profilaxia prévia;
d) Atividade Educacional em Saúde Bucal;
e) Adequação do Meio Bucal;
f) Condicionamento Odontopediatrico
3.6. Dentística
a) Restaurações de Amálgama (incluindo forramento e polimento);
a.1. Amálgama 1 face-decíduo;
a.2. Amálgama 2 faces-deciduo;
a.3. Amálgama 3 faces-decíduo;
a.4. Amálgama 4 faces ou mais faces.
b) Restaurações de resinas ( Incluindo forramento e polimento);
b.1. Resina Composta ( químio ou
b.2. Resina Composta ( químio ou
b.3. Resina Composta ( químio ou
b.4. Resina Composta ( químio ou
b.5. Resina Composta ( químio ou
b.6. Resina Composta ( químio ou

fotopolimerizável) anterior – 1 face;
fotopolimerizável) anterior – 2 faces;
fotopolimerizável) anterior – 3 ou mais faces;
fotopolimerizável) posterior – 1 face;
fotopolimerizável) posterior – 2 faces;
fotopolimerizável) posterior – 3 ou mais faces.

c) Restaurações de silicato;
c.1. Pinos de Retenção (excluindo a restauração) por pinos
c.2. Restauração Classe III e IV
c.3. Tratamento Restaurador Atraumático
3.7. Periodontia
a) Radiografia intra-oral – série completa (incluindo inter-proximais);
b) Raspagem supra gengival e polimento;
c) Raspagem supra e sub gengival (hemiarcada);
d) Cirurgia periodontal;
e) Cirurgia periodontal por elemento;
f) Rizectomia (hemi secção de raiz).
.
3.8. Cirurgias Odontológicas
a) Biopsia
b) Excisão de Mucocele
c) Excisão de Rânula
d) Exodontia a retalho
e) Exodontia de raiz residual;
f) Exodontia múltipla pôr arcada;
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g) Exodontia múltipla com alveloplastia por arcada;
h) Ulotomia;
i) Sulcoplastia;
j) Cirurgia para torus palatino;
k) Cirurgia para torus unilateral;
l) Cirurgia para torus bilateral;
m) Apicectomia unirradicular;
n) Apicectomia unirradicular c/ obturação retrógada;
o) Apicectomia birradicular;
p) Apicectomia birradicular c/ obturação retrógrada;
q) Apicectomia trirradicular;
r) Apicectomia trirradicular c/ obturação retrógrada;
s) Renectomia labial superior;
t) Frenectomia lingual;
u) Correções de bridas musculares;
v) Remoção de dentes inclusos ou impactados;
w) Exérese de Pequenos Cistos de Mandibula;
x) Biopsia de Boca;
y) Biopsia de Glândula Salivar;
z) Biopsia de Lábio;
aa) Biopsia de Lingua;
bb) Biopsia de Mandíbula/Maxila;
cc) Cunha Distal;
dd) Punção Aspirativa com agulha fina/coleta de raspado em lesões;
ee) Redução Cruenta;
ff) Redução Incruenta;
gg) Redução de Fratura Alvéolo Dentária;
hh) Remoção de Corpo Estranho Intra-Canal;
ii) Sepultamento Radicular;
jj) Sutura de ferida buço-maxilo-facial;
kk) Tratamento de Cirúrgico de fistulas buço-nasais;
ll) Tratamento Cirúrgico de tumores benignos odontogênicos s/ reconstrução;
mm) Tratamento Cirúrgico de tumores benignos e hiperplasias;
nn) Odonto Secção;
oo) Redução de Luxação da ATM.
3.9. Endodontia
a) Tratamento endodôntico de 01 canal;
b) Tratamento endodôntico de 02 canais:
c) Tratamento endodôntico de 03 canais ou mais canais;
d) Retratamento de 01 canal;
e) Retratamento de 02 canais;
f) Retratamento de 03 ou mais canais;
g)Tratamento de perfuração;
h) Remoção de pinos;
i) Tratamento e obturação de dentes decíduos;
j) Mumificação pulpar
3.10. Prótese Dental
a) Núcleo Metálico Fundido;
b) Coroa Total Metálica;
c) Coroa Provisória Unitária;
d) Restaurações Metálica Fundida;
e) Reabilitação de Acetato/Aço ou Policarbonato;
f) Reabilitação Total de Cerômero.
3.11. Ortodontia
Aparelho para tratamento Ortodôntico (Custos do aparelho ortodôntico, sendo de responsabilidade do paciente a manutenção mensal e
documentação ortodôntica para o diagnóstico)
4. DESPESAS NÃO COBERTAS (EXCLUSÕES)
Estão expressamente excluídas da cobertura do Plano de Assistência Odontológica objeto deste Contrato, prevalecendo esta cláusula sobre as demais,
as despesas decorrentes dos itens a seguir indicados e suas consequencias:
4.1. Métodos diagnósticos e tratamentos, clínicos ou cirurgicoa, experimentais, não reconhecidos pelas sociedades odontológicas nacionais, em
especial o Conselho Federal de Odontologia (CFO).
4.2. Serviços odontológicos com finalidade estética.
4.3. Implantes dentários, em qualquer hipótese.
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4.4. Despesas ocorridas em regime hospitalar, em qualquer hipótese.
4.5. Atendimento domiciliar, em qualquer hipótese.
4.6. Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.
4.7. Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico/odontológico, não reconhecidos pela autoridade competente.
4.8. Quaisquer atendimentos nos casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declaradas pela autoridade competente.
4.9. Procedimentos e manutenção enquadrados na especialidade de Ortodontia, em qualquer hipótese.
4.10. Cirurgias a laser; clareamento dentário a laser.
4.11. Cirurgias com envolvimento de seio maxilar.
4.12. Cirurgias periodontais.
4.13. Tratamentos decorrentes deAcidente do Trabalho ou de doenças profissionais.
5. PERÍODOS DE CARÊNCIA
5.1.O quadro geral de carências, abaixo indicado, deverá ser aplicado em respeito e conformidade com as coberturas expressamente previstas neste
Contrato, sendo certo que os prazos indicados começarão a ser contados a partir da data de inclusão do Beneficiário no Contrato:

Prazo para
Aquisição do
Direito de Uso

Grupo de
Carências

0

1
2
3
4

Procedimentos/Eventos Odontológicos

O
́ Beneficiario adquire o direito a atendimento nos casos de
24 (vinte e quatro) ̂Urgencia/Emergencia, resultantes de odontalgias, de hemorragias
horas
o
́̃ u de acidente pessoal; Diagnosticos, Radiologia, Prevençao em
Śaude Bucal, conforme especificados na clausula 3.1.1.
O
́ Beneficiario adquire o direito aos procedimentos relacionados
30 (trinta) dias ém Dentıstica, conforme especificado na clausula 3.1.1.
O
́ Beneficiario adquire o direito aos procedimentos relacionados a
60 (sessenta) dias ́Periodontia e Cirurgias Odontologicas, conforme especificado na
ćlausula 3.1.1.
OB
́ eneficiario adquire o direito aos procedimentos relacionados a
90 (noventa) dias
́ ndodontia, conforme especificado na clausula 3.1.1.
E
O
́ Beneficiario adquire o direito aos procedimentos relacionados a
120 (cento e vinte)
́ rotese Dental e Ortodontia, conforme especif́icado na clausula
P
dias
3.1.1.

5.2.A redução dos prazos de carência, eventualmente concedida pela Operadora, não alterará as demais condições do Contrato, principalmente
aquelas relativas a Limitações de Cobertura e Exclusões.
6. URGÊNCIA / EMERGÊNCIA
6.1.Serão cobertas as despesas com atendimentos nos casos de urgência/emergência, decorrentes de odontalgias, de hemorragias ou de acidente
pessoal, realizados em unidades de pronto-socorro odontológico, incluindo:
a) Curativo em caso de hemorragia bucal
b) Curativo em caso de odontalgia aguda/pulpectomia/necrose;
c) Imobilização dentária temporária;
d) Recimentação de peça protética;
e) Tratamento de alveolite;
f) Colagem de fragmentos;
g) Incisão e drenagem de abscesso extra-oral;
h) Incisão e drenagem de abscesso intra-oral:
i) Reimplante de dentes avulcionado.
6.2.Nos casos de Urgências Odontológicas, em que o Beneficiário ainda esteja cumprindo prazo carencial, a cobertura estará limitada ao conjunto de
procedimentos necessários ao estancamento da hemorragia, se for o caso, e à obtenção do alívio da dor.
6.3. Nos casos de Urgência/Emergência odontológica, ocorridos na área de abrangência geográfica da cobertura contratual, em que,
comprovadamente, não tenha sido possível a utilização de serviços próprios nem credenciados, é garantido ao Beneficiário o reembolso das despesas
decorrentes, sendo certo que o reembolso será efetuado de acordo com a relação de preços de serviços praticados para o produto, pagável no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a entrega da documentação adequada.
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6.3.1.Os reembolsos, devidos em razão de atendimentos de Urgência/Emergência, devem ser solicitados mediante a apresentação de documentos
hábeis (recibos, notas fiscais ou faturas), devidamente quitados e discriminados por item, com valor unitário de consulta, exame ou tratamento
realizado e relatório do odontologista responsável com a justificativa do tratamento realizado.
7. REDE DE SERVIÇOS
7.1. lndicador de Serviços da Rede - é a relação de prestadores de serviços odontológicos, componentes da Rede Própria e da Rede Credenciada, sendo
sua utilização liberada aos Beneficiários de forma diferenciada, de acordo com o plano contratado.
8. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA OPERADORA
8.1. A solicitação de Autorização Prévia, para a realização de procedimentos/eventos contratualmente cobertos deve ser apresentada à Operadora em
impresso próprio, completamente preenchido, assinado e datado pelo odontologista do caso e assinado pelo Beneficiário.
8.2. Com exceção da consulta inicial, para exame clínico e elaboração de orçamento, todos os serviços odontológicos cobertos pelo Contrato estão
sujeitos à prévia autorização da Operadora.
8.3. Nos casos de Urgência/Emergência, a autorização prévia será substituída por relatório do odontologista assistente, justificando a sua necessidade.
8.4. Fica reservado à Operadora o direito de, para a correta avaliação da solicitação de autorização prévia, solicitar segunda opinião ou perícia
odontológica, por intermédio de seu departamento especializado ou profissional pertencente à sua Rede Credenciada.
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