PROPOSTA DE CARÊNCIA
COLETIVO POR ADESÃO

ANS n° 34.883-0

OBJETO
Esta proposta tem por finalidade propiciar a todos os beneficiários inscritos na Proposta de Adesão, a concessão de redução dos
prazos de carência e dos prazos para o início das coberturas de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos
de alta complexidade, relacionados às doenças ou lesões preexistentes, definidas na Declaração Pessoal de Saúde de cada um
dos beneficiários e de acordo com o contrato e os direitos do plano escolhido.
PRAZO/CONDIÇÕES PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIA :
a) As partes devidamente qualificadas na Proposta de Adesão ao CONTRATO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO
POR ADESÃO – PROPOSTA N.º ___________________________ quais sejam, PLENA SAÚDE. A VOCÊ CLUBE DE BENEFÍCIOS
e PROPONENTE TITULAR resolvem, de comum acordo, convencionar a presente “Proposta de Carência”, e pelas Cláusulas
a seguir transcritas
b) TEMPO DE PERMANÊNCIA EM CONGÊNERE (ANTIGA / ATUAL OPERADORA):
Para fins de redução de carência, o prazo de permanência mínima dos beneficiários no Contrato da congênere anterior deverá
ser de, no mínimo, 06 (seis) meses para a redução.
c) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Cada beneficiário, obrigatoriamente, anexar cópia legível dos documentos abaixo, para análise e aprovação da
PLENA SAÚDE / VOCÊ CLUBE DE BENEFÍCIOS.
PARA BENEFICIÁRIOS ORIUNDOS DE PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS / FAMILIARES OU ADESÃO:
Comprovante da data de início no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de identificação)
Anexar os últimos 3 boletos devidamente quitados (sendo o último com atraso máximo de 30 dias
a contar do seu último vencimento não pago).
PARA PROPONENTES ORIUNDOS DE PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS EMPRESARIAIS:
Comprovante da data de início no plano anterior (cópia do cartão de identificação ou declaração da pessoa
jurídica contratante, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, atestando a data de início no plano anterior,
a relação de beneficiários (titular e dependentes), o tempo de permanência no plano, o padrão de acomodação
em internação e a cobertura.
Estar cancelado no máximo 30 dias
d) ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO:
A entrega da documentação deverá ocorrer, obrigatoriamente, no momento da contratação do plano e DEVERÁ SER encaminhada
juntamente com a Proposta de Adesão.
e) NÃO HAVERÁ REDUÇÃO DE CARÊNCIA PARA:
Planos ambulatoriais ou hospitalar
Plano Pessoa Física Plena para Plano Adesão Plena
f) CONGENERÊS PARTICIPANTES:
A concessão de redução dos prazos de carência, é de titular e seus dependentes, quando forem oriundos de todas
as seguradoras e/ou operadoras e devidamente regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
PROPONENTE

OPERADORA ANTERIOR

TEMPO DE PLANO

ACOMODAÇÃO

ITEM DE REDUÇÃO

Titular
Dependente 1
Dependente 2
Dependente 3
Dependente 4

Local e Data

Assinatura do Beneficiário Titular
1ª via - Você Clube

2ª via - Beneficiário
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Este aditivo de redução de carências, é parte integrante da Proposta acima referida e estabelece a redução dos prazos de
carências previstos no item 9 da página 09, exceto para parto e para Cobertura Parcial Temporária, contados a partir da data de
início de vigência individual, conforme o quadro abaixo, desde que, os pré-requisitos estabelecidos no verso deste aditivo,
tenham sido respeitados pelo Proponente titular e seu(s) dependente(s) abaixo.

Local e Data

Assinatura do Beneficiário Titular
1ª via - Você Clube

2ª via - Beneficiário

