
Licenciada da

OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE

lffiffil

I
lr-

CONTRATO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA A SAUEE
Ttpo DE CoNTRATAÇÃO: tNDtVtDUAL FAMIL|AR

NOME DO PRODUTO: ESPECIAL LIGHT
REGISTRO ANS NO 473.689/í5.3

,,PLANO AMBULATORIAL SEM DIREITO A INTERNAÇÃCI E CIRURGIAS"

SUMÁNIO

Cláusula Temas Página
I DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CONTRATO
il DOS ATRIBUTOS DO CONTRATO 3

DO NOME COMERCIAL E NU TVIERO DE REGISTRO DO PLANO NAANS 4
IV DO T|PO DE CONTRATAÇÃO 4

ASSISTENCIAL DO PLANO DE SAUDE 4
VI DAAREA GEOGRAFICA DE ABRANGÊ NCIA DO PLANO DE SAUDE 4
vil DAÁREA DE ATUAÇÃO DO PLANO DE SAUDE 4
VIII DO PADRÃO DEACOMODAÇÃO 4
IX DA FOR|V|AÇÃO DE PREÇO 4
X DAS CONDTÇÔES DE ADMTSSÃO Ã

XI DAS COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS Ã

xil DAS EXCLUSÔES DE COBERTURA 8

xilt DA DURAÇÃO DO CONTRATO 9
XIV DOS PERÍODOS DE CARÊNCIA 10
XV DAS DOEN E LESÓES PRE.EXISTENTES 11

XVI DO ATENDIMENTO DE URGÊNC|A E EMERGÊIJC|A 13
XVII DOS I/ECAN|STUOS DE REGULAÇÃO 14
XVIII DA FO RMAÇÃO DE P DtrT' U E MENSALI DADE 17
XIX DO REAJUSTE 18
XX DAS FAIXAS ETARIAS 19
XXI DAS CONDTÇó ES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIARIO 19

XXII DA RESCISÃO 20
XXIII DAS DtSPOStÇÔES cERAtS 20
XXIV DA ELEI DE FORO 24

MTMORIAT

Av. Governador Leonelde lvloura Brizola, 1169 - Salas 4011402 - Cep.: 25010-007 - Duque de Caxias/RJ
Tels.: (21)2771-9992 / 3010-3590 (Caxias) I (21)3745-5501 (Nova lguaçu) www.memoriatnovaiguacu.com.br

1

DA SEGMENTAÇÃO



Licenciada da:

OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDÊ

rffi

c

MEMORIAT

lrv. Governador Leonelde Moura Brizola, 1'169 - Salas 4011402 - Cep.:25010-007 - Duque de Caxias/RJ
Teis.: {21\2771-9992 / 3010-3590 (Caxias) I (21)3745-5501 (Nova lguaçu) www.memorialnovaiguacu.com,br



'1' Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços médicos ambulatoriais as partesabaixo qualificadas, assinam o pi-esente contiato. no qu.al a CONTRATADA se obriga na prestaçãoda assistência medica AIMBULAToRTAL ao e=úÉrlciÀãô cor.iiiiÃionirE, e aos dependentesque a ele se vinculam atraves da dependência econômica e ou teEat, inscritos na pioposta deAdesão, integrante deste conti-atc.

2. QUALIFICAÇÃO DA OPERADORA

contrato de Plano Privado de Assistência a Saude. que fazem entre si, de um lado, comoCONTRATADA' cco SAUDE 0PERADORA DE PLANos DE snÚnr LTDA., operadora dePlanodeAssistênciaàsaudecomsedenaAv.GovernadorLeonel 
deÍ\loura Brizola,1169-saias40'l e 4a2, Cenlro. Duque de caxras, CEp 2sua-oaT. Rro de laneiro, ;;.;i;;; io,i,, sob on'o 02'14a'3641a001-00,classificada como sociedade de medicina cte grupo, registrada na AgênciaNacional de saúde suplementar -ANS - sob o no 41.329-1, conforme a Lei no 965611ggg.
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3" QUALIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

Corno CONTRATANTE Sr.(a): . . ..

Data Nascimento: .1.... .......^...1.
Íi4ãe..

". . ... Filiaçao'.pai

Nacionalidacie: ...
EstadoCivil:...... " ldentidadeno: . . . .

CPF/IVIF.: ..EndereÇo: Rua

Profissão

,... Orgão Expedidor:..

....."..[\lunicípio:. ...."Estado: .........
Responsável Financeiro........

Solicitação da Proposta de Adesão Contratual, que

...Bairro:....

signatárío deste Contrato de acordo com a
passa a integrar o presente contrato.

1' o presente contrato 
.tem por objetivo a prestação continuada de serviços na forma de planoPrivado de Assistência à saude méoico Ambulatoiial, conforme previsto no inciso l. art. 1o da LeiI 656/98' abrangendo a cobertura descrita na classificação Estatística lnternacional de Doenças eProblemas com a saude, da organizaçáo íMundial aà sauoe, clD 10, as especialidades definidaspelo conselho Federal de ít/ediórna' bem como no Rol de Procedimentos lúedicos editados pela

âJr?; Ij§li:-Xepoca 
do evento, aos Beneficiários regutarmente inscritos, na forrna e condiçÕes

2' o presente contrato e de adesão, biiateral, gerando direitos e obrigaçÕes para as partes, conformedispÕe o codigo civil Brasileiro. estando tanlbem sujeito às disposiçÕes do codigo de Defesa doConsumidor.
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3. Este conirato objetiva eobrir serviÇos de assistência rnedica ambulatorial e tratarnentos, de
rJiagnostico e terapia. A assistência ona psütuada visa à prevenção da doença e a recuperação da
saúde, observandCI-se a legislação vigente na data do evento.

1. O presente contrato refere-se ao planc de saude denominado ESPECIAL LIGHT correspondente
registrado junto àAgencia Nacional de Saúde sr:b o no 473.689/15-3

1. A modalidade contratada é identificada como Produto individual Familiar e destina-se à

Pessoa FÍsica, onde a cobertura da atenção prestada à população e delimitada ao Titular
poclendo ainda ser incluido no plano os dependentes legais devidamente inscritos e autorizados
na Froposta de Adesão.

1. A segmentação contratada é AMBULATORIAL

1" Este contrato possui a obrigação da cobertura da assistência médica na área de abrangência
relativa ao Grupo de ttllunicípios referente aos municípios de: - Belford Roxo - Duque de
Gaxias - Mesquita - Nilópolis - Nova lguaçu - Queimados - Rio de Janeiro (Capital) - São
João de Meriti, todos no Estado do Rio de Janeiro.

1. Este contrato possui como área de atuação os seguintes municÍpios: - Belfond Roxo -

üuque de Caxias - Mesquita - Nilópolis - Nova Iguaçu - Queimados - Rio de Janeiro
{(}apital) - São João de Meriti, todos no Estado do Rio de Janeiro.

2. Esta cobertura cessará se caracterizada a necessidade de realização de procedimento exclusivo
de cobertura hospitalar.

1. O valor da contraprestação pecuniária, a ser efetuado pelo CONTRATANTE, e seus beneficiários,
pertinente à cobertura assistencial contratada, baseia-se no sistema pré- estabelecido.

Âv. Üovernador Leonelde Moura Brizola, í'169 - Salas 4O1l4O2- Cep.:25010-007 - Duque de Caxias/RJ'l-els.: 
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1 . Por se tratar de Plano de Segmento Arnbulatorial, não existe a obrigatoriedade de garantia cle leito
hospitalar" No entanto, nos casos de atendimento às Urgências e Emergências, será assegurado
ao beneficiário atendimento médico de até 12 horas ern leito de Emergência, em Regime de Pronto
Atendimento.

III - DO NOME COMERCIAL E N'I' REGISTRO DO PLANO NA ANS.
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1. São beneficiários deste contrato o Contratante, considerado Beneficiário Titular, e as pessoas por
ele indicadas seja na Proposta deAdesão ou posteriormente à celebração do contrato, denominadas
Beneficiários Dependentes.

2. Podem ser inscritos no plano como Beneficiários Dependentes, mediante a comprovação das
qualidades abaixo indicadas e da dependência econômica ern relação ao Titular:

a) O cônjuge.
b) O companheiro, havendo união estável na forrna da lei, sem eventualconcorrência com o cônjuge
salvo por decisão judicial;
c) Os filhos e enteados. ambos com ate 18 anos incompletos ou, se estudantes universitários, ate
24 anos incompletos;
d) Os tutelados e os menores sob guarda autorizada judicialmente.

3. Em caso de inscrição de filho adotivo menor de 12 (doze) anos, serão aproveitados os períodos
de carência já cumpridos pelo Beneficiário Titular ou Dependente adotante.

4. A adesão do grupo familiar dependerá da §articipação do Titular no plano prívado de assistência
à saúde.

5. Do filho adotivo menor de 12 (doze) anos.

5" 1 . Os filhos, provenientes de Guarda, Tutela ouAdoção, menores de 12(doze) anos, do Beneficiário
poderão ser inscritos com aproveitamento dos períodos de carência, já cumpridos pelo beneficiário
adotante, conforme o artigo 12 inciso Vll da Lei 9.656/98, bem como não será aplicado a Cláusula
de Cobertura Parcial Temporária. caso a inscrição não ocorra em ate 30 (trinta) dias da adoção.

Anão observação do prazo de 30 (trinta) dias ensejarao cumprimento integral, a partirda inclusão
no contrato, dos períodos de carência.

6. Do cônjuge

6.1 O cônjuge do Beneficiário titular, poderá ser inscrito com aproveitamento dos períodos de
eventuais carências já cumpridas por este, quando contrair matrimônio durante a vigência deste
contrato, e sua inscrição ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a contar do eüento

6.2 A não observação do pruzo de 30 (trinta) dias ensejará o cumprimento integral dos períodos de
carência

1 . A CONTRATADA assegurará aos Beneficiários regularmente inscritos e satisfeitas as respectivas
condiçÕes, a cobertura básica prevista neste contrato, compreendendo a cobertura de todas as
especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de [/edicina, visando o tratamento de todas as

Av. Governador Leonelde Moura Brizola, 1169 - Salas 4A11402 - Cep.:25010-007 - Duque de Caxias/RJ
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doenças listadas na Classificação Estatística internacional de Doenças e Problemas Relacionados
à Saúde da Or"ganizaçáo tVlundial de Saúde/10o Revisão CID-10, conforme Ro! de Procedimentos
E Eventos em Saúde e Rol Odontoiogico da Agência Nacional de Saúde Suplementar vigentes à
época do evento.

2. A participação de profissional medico anestesioiogista nos procedimentos listados no Rol de
Procedimentos e Eventos ern Saude vigente à epoca do evento, destinado à cobertura ambulatorial,
terá cobertura assistencial obrigatoria, cas.r haja indicaçáo clínica.

3. Está garantida, ainda, a coberturra paz os procedimentos listados no Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde, relacionados ou não com a sauCe ocupacional e acidentes de trabalho.

4. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais priorizará o atendimento ambulatorial
e em consultorlros e todos os procêdimentos.clínieos.decorrentes de transtornos rhentáis codificados
na Classificação'Estatística ,lnter'naciohal dê.Doenças. e Prob-lemas Relacionados à Saúde/10o
Revisão - CID - 10, inclusive aqueles necessários aoatendimento das lesões auto-inftigidas, estão
ob ri g ato riarrrente cobertos "

5. O atendimento, dentro da segmentação e da área de abrangência estabelecida no contrato, está
assegurado independentemente do local e das circunstâncias.

6. COBERTURAS AMBULATORIAIS

6.1 O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em
ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não incluindo
internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnostico ou terapia que, embora prescindam
de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas,
ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, observadas as seguintes
exigências:

I - cobertura de consultas médicas em numero ilimitado em clÍr'iicas básicas e especializadas
inclusive obstétrica para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federai de lúedicina - CFI\l;

ll - cobertura de serviços de apoio diagnostico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais,
incluindo procedimentos cirurgicos ambulatoriais solicitados pelo medico ou cirurgião dentista
assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar", desde que não se caracterize como
internação conforme preceitua o caput deste artigo;

lll- cobertura de medicamentos registrados/regularizados naANVISA, utilizados nos procedimentos
diagnosticos e terapêuticos na conformidade dos normativos emitidos pela Agencia Nacional de
Saúde, vigentes à época do atendimento;

lV - cobertura de consultas ou sessÕes com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e
psicologo de acordo com os normativos estabelecido pela Agencia Nacional de Saúde, vigentes
à época da utilização;

6 Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 1'169 - Salas 4ü14A2 - Cep.: 25010-007 - Duque de Caxias/RJ
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v - cobertura de psicoterapia de acordo conr o número de sessÕes estabeleeido nr:s norrnativos daAgencia Nacional de Saude, vigentes à epoca clo atendimento; que poderá ser realizacja tanto porpsicologo como por médico devidamente habilitados,

Vl - cobertura dos procedimentos de reecjueação e reabilitação física, na conformidade dos
dispositivos daAgencia Nacionalde Saúde, viEenie à epoca oe utilização, que podem ser realizaclos
tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, ern número ilimitado de sessÕes por ano;

Vll - cobertura das açÕes de planejarnento fanniliar para segmentação annhrulatorial, incluincJo:

- ativiciades educacionais,
- consultas de aconselharnento para planejaniento fanrriiar;
- atendimento clínico;
- sulfato de DEHTDROEPTANDROSTERON A (SDHEA);
- implante de dispositivo intra-uterino (DlU) hoimonal incluindo o dispositivo.

vlll - cobertura de atendimentcs caracterizados como de urgência e emergência conforme resolução
específica vigente sobre o tema,

lX - cobertura de remoção, depois de realizados os atendimentos classificados como urgênciaou emergência, quando caracterizada peio medico assistente a falta cie recursos oferecidos pela
unidade para a continuidade da atenção ao paciente ou pela necessidade de internação;

X - cobertura de hemodiárise e diálise peritoniai - cApD;

Xl - cobertura de quimioterapia oncologica ambulatorial, entendida como aquela baseada naadministração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamenio, p"r, o controlece efeitos adversos relacionados ao tratamento e acljuvantes (nnedicamehtos empregados de formaassoclada aos -quimioterápicos citostáticos corn a finalidade de intensificar seu dãsenrpenho o,de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que. rndependentemente da via de administração e daclasse terapêutica. necessitern, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sobintervenção ou supervisâo direta de profissionais áe saúde dentro de estabelecimento de Saúde;

Xll - cobertura de medicarnentos antineoplásicos orais para uso domiciliar cie acordo com asDiretrizes de Utilização estabelecidas nos normativos vlgentes da Agencia Nacional de Saude,respeitando preferencialmente as seg ui ntes caracteristicas :

a) medicamento genérico: nredicamento simrlar a um produto de referência ou inovador, quese pretende ser com este !ntercambiável. geralmente produzido apos expiração ou renúncia daproteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, seguranÇae qualidade, e designado pela Denominação Comunn Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela
Denominação comum lnternacional - DCl, conforme ciefinido pela Lei no g.7g7,de 10 de fevereirode '1999: e

b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original,conforme necessidade do paciente e definição do orgão competente - ANVISA.

MEMORIAI-
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Xlll - cobertura dos procedimentos de radioterapia na conformidade dos dispositivos da Agencia
Nacional de Saúde, vigentes à época de utilização, para a segmentação ambulatorial;

XIV - cobertura dos procedimentos de hernodinâmica ambulatoriais que prescindam de internação
e de apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, unidade de terapia inten-
siva e unidades similares e que estejam descritos no segrnento ambulatorial, de acordo com o Rol

de Procedimentos'

XV - cobertura de hemoterapia ambulatorial;

XVI - cobertura das cirurgias oftalmologicas ambulatoriais listadas no Rol de Procedimentos vigen-
tes à época do Atendimento.

c S EXCLU ES DE COBERTURA

1. Em conformidade com a lei dos Planos de Saude, Lei no 9656/98 e demais normativos da Agen-
cia Nacional de Saude, serão permitioas as seguintes exclusÕes assistenciais;

'l- tratamento clínico ou cirúrgico experimental, iqto é, aquele que

a) Emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados
no país;

b) E considerado experimental pelo Consetho Federalde lVledicina - CFITI ou pelo Conselho Federal
e Odontologia- CFO; ou

c) não possui as indicaçÕes descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso ofí-label).

2 - procedimentos ciínicos ou cirurgicos para fins esteticos, bem como órteses e próteses para o
mesmo fim, ou seja, aqueles que não visanr restauraÇão parcial ou total da função de orgão ou par-
te do corpo humano lesionada, seja por enferrniCade traumatisrnc cu anomalia congênita;

3 - Sendo a Protese entendida como qualquer mateiial permanente ou transttolo que substitua to-
tal ou parcialmente um membro, orgão ou tecido E Ortese definida como qualquer materral perma-
nente ou transitório que auxilie as funções de um membro, orgão ou tecido, sendo não ligados ao
ato cirurgico os materiais cuja colocação ou remoção não requeiram a reaiização cje ato cirurgico;

4 - lnseminação artificial, entendida como técnica de reprodução assistida que inclui a manipulação
de oocitos e esperma para alcançar a fertilização, por meio de injeções de esperma intracitoplasmá-
ticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de oocitos, indução da ovulação, concepção
póstuma, recuperação espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras técnicas;

5 - Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, assim como em
spas, clínicas de repouso e estâncias hidrominerais;

6- Fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, isto é,
aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA;

8
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-- tornecimentcs de meo'icamentos para tratamento domiciliar, isto e, aqueles prescritos pelo medi-:: assistente para adnninistração em anibiente externo ao de unidacje de saúde, com exceÇão dos'-redicamentos antíneoplásicos orais, constantes dos riorrnativos da Agencia Nacional cie Saúde,.,gente à época do atendimenta:

3 - l-ornecimentos de rnedicamentos prescritos durante a internação hospitalar cuja eficácia e/ou:fetividade tenharn sido reprovadas pela Comissão Nacional de ín.orporução de Tecnologias dolúinisterio da Saúde - CONITEC,

I - Foi'necimento de proteses, orteses e seus acessorios não ligados ao ato cirúrgico;

1C - Tratamentos ilícitos ou antieticos, assim definidos sob o aspectc nrédico, ou não reconhecidospelas a r-itorid ades cornpetentes,

I I - Casos de cataciismos, guerras e comoçÕes internas, quancio declarados pela autoridade conn-leiente. e

'12 - Estabelecimentos para acolhimento de idosos e internaçÕes que não necessitem de cuidadosrrediccs em ambiente hosprtalar;

t 3 - Procedimentos que exijam forma de anestesia diversa da anestesia local, sedação ou blcqueio;

,4 - Quimioterapia oncorogica intra-teeal oLr q!.re demande internação;

r 5 - Er,rbolizaçÕes;

';'5 - Exames medicos - admissionais, periodicos, de retorno ao trabalho, de muciança de fr..rnção ecernissionais;

.17 - lVedicina Ortomeieci-tiar.

'1s - Vacinas e autovac!nes:

1 I - Atendirnentr:s odontolog;cos;

?0 - internaçÕes para tratarner"lto ciínico ou ciruroi*.:.

i. Este contratc terá vigência inicial de ",1 (um) ano, sendú seu início a partir da assinatura do con_liato ou da assinatura da proocsta de adesão au do pagamento da primeira rnensalidade, o que.Õrrer prinneiro.

2 Apos essÊ plazo, a renovação do contrato será por prazo indeterminado. Não haverá cobnancace qualeuer taxa nc ato rda renovaÇão.

o
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f . CARÊNCIA: E o períopo de;tempo, contado da assinatura do Contrato, da proposta de adesão
.ou do primejro pagamento, o que'ocôrrer primeiro, onde o CONTRATANTE deverá permanecer no

,. J, i
ptano, sem d1fetto:à{ôl grruntia (s) cobertais) por este contrato conforme definido nesta CLAUSULA.

2. As coberturas previstas pelo plano contratado somente passam a vigorar depois de cumpridos os

prazos de carência a seguir descritos:

24 (vinte e quatro) horas- eobertura para os casos de emergências e urgências, com repouso até

12 (doze) horas se necessário e remoçãq para hospital publico se caracterizado a necessidade de

internação.

07 (sete) dias- para Consultas tMedicas Ambulatoriais Eletivas.

30 (trinta) dias para EXAÍMES e PROCEDIIVENTOS AIVBULATOR.IAIS
NebulizaçÕes, Lavagem Auricular, Sutuna de Ferimentos; Drenagem de Abscessos, lmobilizações,
Engessamentos, Curativos Ambulatoriais, Exames laboratorials, (exceto os classificados como alta

cornplexidade (PAC), tais como cargas virais para hepatites e HIV- genotipagens virais, exames de

genetica), Eletrocardiografia Convencional.

30 (trinta)dias - Orientação tVledica Telefônica eAtendimento de Urgêneia e Emergência Domiciliar.

60 (sessenta) dias para EXAI\llES COI\IPLEIMENTARES AIVBULATORIAIS
Eletro encefalograma Convencional, Exames Radiológicos não Contrastados, Colposcopia,
Colpocitologia, Preventivo do Câncer Ginecologico.

120 (cento e vinte) dias para: Fisioterapia, Acupuntura, lnfiltraçÕes, Testes Alérgicos, Provas
lmunoalergicas, Ultrassonografias, Audiometrias, Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, listados
no Rol de Procedimentos do Plano Ambulatorial , quando solicitados pelo médico assistente,
mesmo se realizados em ambiente hospitalar, mas, desde que não se caracterize como internação
hospitalar ou procedimentos para fins de diagnostico ou terapia que, embora prescindam de

internação; rêcêssitem de apoio hospitalar por:'período superior a 12 {doze} horas, ou serviços de

recuperação anestósica, UTl, CETIN e similares

150 (cento e cinqiienta) dias para: Endoscopia digestiva alta, Ecocardiografia, Rx Contrastac!ü,
Holter, IVAPA, Teste Érgométrico, Eco Doppler, Neurofisiologia (Eletroneuromicgrafias e potenciais

evocados), Provas de função respiratoria, Nrlamagrafias e Exames Anatomopatologicos,

1Bü (cento e oitenta) dias para TCDüS OS PR*CEDIIVIEN-I-OS i:lÊ ALTA CCIt\XP!-EXlilADf
AhXBULATORIAIS, listados no Rol de procedinrentcs e suas atualizaçÕes, procedinrentos cil"itrgtcos

ambulatoriais, listados no Rol de Proceclimentes eic Plano Arnbulatorial , quando solicitados
pelo médicei assistente, mesmo se reallzados em ambiente lrospitalãr, mas, desde Eue ftao se

caracterize como internação hospitalar ou procedimentos para fins eie diagnóstico ou terapia que,

embora prescindam de inter'naçáo, necessitem eie apoio hospitalar por perír:clo superior a 12 (doze)

horas, ou serviços de recuperaçào anestesica, UTl, CETTN e similares, Cirurgias OftainroiÓgicas,
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Tomoqrafias computorizadas, Ressonâncias Magnéticas, densitometria ossea, Exames e Terapias

com Í/edicina Nuclear (Ex.; Cintilografias), tVlapearnento Cerebral, Quimioterapia Ambulatorial,

Radioterapia Ambulatorial, Terapia Renal Substitutiva Hemodiálise e Diálise Peritoneal),

Hemoterapia Ambulatorial, Psicoterapia de crise, conforme diretrizes do Rol de Procedimentos,

Exames Laboratoriais Classificados como Alta Complexidade (PAC) pelo Rol de Procedimento da

ANS e suas atualizações do plano ambulatorial.

USULA XV . DAS DOEN S E LESÕES P ffiXISTHNTH §

1. O Beneficiário deverá informar à CONTRATADA, quando expressamente solicitado na

documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de doenças ou lesÕes

preexistentós a época da adesão ao presente contrato, sob pena da caracterizaçáo de fraude,

iicando sujeito à suspensão ou rescisão unilateral do contrato, conforme o disposto no inciso ll do

paragrafo único do art. 13 da Lei no 9656/1998.

2. Doenças ou Lesões Preexistentes são aquelas que o beneficiário ou seu representante legal

saiba sei portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assis-

tência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei 9656/1 998, o inciso lX do art. 40 da Lei 9961/2000 e

as diretrizes estabelecidas na Resolução Normativa Vigentes.

3. Fara informar a existência de doenças e lesÕes preexistentes, o Beneficiário Titular preencherá

o Formulário de Declaração de Saúde acompanhado da Carta de Orientação ao Beneficiário e po-

derá solicitar um médico para orientá-lo.

4. O Beneficiário tem o direito de preencher a Declaração de Saúde mediante entrevista qualificada

orientada por um médico pertencente à lista de profissionais da rede de prestadores credenciados

ou referenciados pela CONTRATADA, sem qualquer Ônus para o beneÍiciário.

5. Caso o beneficiário opte por ser orientado por médico não pertencente à lista de profissionais da

rede assistencial da CONTRATADA, poderá fazê-lo, desde que assuma o ônus financeiro dessa

entrevista.

6. O objetivo da entrevista qualificada é orientar o beneficiário par ao corret-o preenchimento da

.Declarabão de Saude, onde são declaradas as doenças ou lesÕes que o beneficiário saiba ser por-

tador ou sofredor, no rromento da contratação ou adêsá.o ao plano pnivado de assistência à saúde,

alem de esclarecer questÕes relativas aos direitos de cobertura e consequências da omissão de
informações.

7. E vedada a alegação de omissão de informação de doença oy !es99 pree:istente quando for

realizado qualqueiti§o de exame ou perícia no Beneficiário pela CONTRATADA, com vista à sua
admissão no plano privado de assistência à saúde.

B. 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 procedimentos de

alta complexidade, a CONTRATAÓA oferecerá a cobertura p{9t91 temporária, e, dependendo do

caso, t"i-l6u-á facultada a oferta do agravo. Caso a CONTRATADA não ofereça Cobertura Parcial

Temporária no momento da adesão contratual, não caberá alegação de omissão de informação na

Declaração de Saúde ou aplicação posterior de Cobertura Parcial Temporária ou Agravo.
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il" Ü*ber.tura Parcial Tenrpcrária- CiltrT e ii{ji-re!ã eli-.re ãÇimÍte, por uíx períca'o inintei-rupto de ate
24 rlreses, a partir da elata da cc.rntratação ou arjesãc ao plano privado de assistêncla a saúde, a
st-lspensão da eob*rtura de Procedirnerrtcs de Alta Cornplexidade, leitos de alta tecnclcgia e prCIce-
dimentos cirúrgicos, desde que relacionaCos exciusivamente as rJoenças 6L: lesoes preexistentes
ejeclaradas pelo beneficiário r:u seu representante legal.

10. Agravo e qualquei- acrescimo irc '.ralor da cci-rtraprestaçãr: paga ao plano privado de assistência
à saude, F")arã qLle o beneficiarto tenha Cireitn inte.gral a c,rberturã contiatada, para a eicença ou le-
sac preexistente declarada, apos oS piãzú; ije ,;arêr:cias contratuais, de aecrdo CÕm ãs condiçôeS
negociadas entre a operadara e o benefii;iai-ic.

'i'1' Na hipotese de Cobertuira Parclai Tenrpcraria. a CONTRÃIAüÂsomente po6era suspendera
cobertura de prclceciimentas eie alta con-rplexidaüÊ, -qLjãncio reiacio;rai]ns exclursivar1.1enie à Doença
ou Lesãr: Preexistente.

12 Os procedinrentos de alta co,"nplexiclace encontranl-se.:pecificados no Rol de procedimentos
e Ever-rtcs enl saúde da ANS, rJisponível no site vi/ww"ans.üov.br.

1-1. t- vedaCa a COtJTRAI.ADA a alegaçàr: cie DoenÇa ou t_esâo preexistente decorridos 24 meses
da data da celebração rio contratr: ou rja arlesâo aa plano privado de assistêneia à saúde.

14' Nos casos de Cobertui'a Parcial -lemporária, 
findo o ç)razade ate 24 (vinte e qr-iatro) meses da

contratação ou da aclesão ao piano privado de assistência à saude, a eobertura assistencial passa-
rá a ser integral. conforrne a segmentaÇâo contratada e prevista na Lei 9656/.lSgg.

15' rj Agravo será reEido porAditi,vo Contratual específico, cujas condiçÕes serão estabelecidas
cntre as parles devendo constar' menÇaCI expi"essa a percentual ou valor do Agravo e período de
r,ruencia d o AL1 ra vc).

"16. ldentÍficado indício Ce fraurle pcr narte eio berreficiario. referente a omissão de conhecimento
rle cioença ou lesão pre*x!stente por ocasiâo da adesáo ac piano pr!vacic rle assistência a saúreje,
:i Cí"INTRATADA devera comunlcar imeciiatamente e aiegaçáo de omrssão de inÍar-mação ac 5ene-
iir:iario atraves de Termo cie Üoinunicaçáo ac Be,refrciaric e podêrá solÍcitar abertura cle prceesso
n:dministrativo junto a ANS. tiuando cia iclentifrcação co inclício cÍe frat-rde, CI.u ãpÇs ÍeÇ{JSa do bene-
liciario à Cobelrura Parcial Iernporár-ia.
i:'rsiaurad() o F)rocesso aiministrativo ni:ê.i.'Js. a ccNTRA]ADAcaberá o ônr-,s r!a prova.

17 A CON TRATADA poderá r.ttilizar-se cle quaiquer dccumento legal para fins de comprovacão do
c )rlh(iciÍ"nünio previo do Beneficiario sob:* srra conciiçãr.l quanto"à exrstencia le io*çu " iesão
ftr*r,;"isteníe.

]1 .l{:oJ§ 
eietuará.o jr-rl-qamento administrativo r1a proceciência ca aiegação. apos entrega efeti,ya"iô ilüa a dociinrentacác.

Sl saiicitailo pela ANà, c EeneÍiciaria deverá rerneter doeuinentação neeessári a parcinstruçao dr:prcLrssü.

Jv. Governadc,r Í-eonel de Moura Erieola, 1169 - Salas 4A11402 - Cep.: 25010-007 - Euque de eaxiasiRJ't*rir': 
i?1) 277i--liít$2l3ü10-3590 {Caxias)/ (21)3745-550'1 (Nova lguaçu) www.memoriatnovaiguacu.com"br

12



I

I

lt

Licenciada da

OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDEIrc
'l Ü. Apos julganreirtü, e acCIlhie1ar à alegaçáo da üei'JI"RAlADA, p:ela ANS, o Beneficiário passa a ser
respünsílvei i;e io pai;antentc das iiespesas efetuadas üüm ü assistência médico- hospitalar presta-
da e que tenl-la relaç:ãer coni a doença ou Nesão preexistente, desde a data da efetiva cr:municaçáo
da constataçáo da rjoei"iça e lesão preexistente, pela CONTRATADA, bem como será excluído do
contrato.

20. Nán haverá a negativa rie col:ertura si:b a aleçação de doenÇa ou lesão preexistente, bem
cümÕ â suspensác: elu rescisãc r-rnilateral do contrata até a publicação, pela ANS, do encerrarnents
do prcr:esso adrilinistratirio.

1. A cüN"TRAIADA garantirá a cobertura do atendimentcr nos Çasos de:

l- lJrgência, assirn enterrdidos os resultarrtes de acidentes pessoais ou de complicaçÕes no processo
gestacional. e

ll- Êrnergência, corno taldefinidos cs qLie implicarem risco imediato de vida ou de lesÕes irreparáveis
pãl"a o paciente, caracterizado em eJeclaraçâo do medico assistente.

lli- Â. coi:ertura deverá reger-se pela garantia ria atenção e atuação no sentido da preservaÇão da
rrida, orgãr:s e funçÕes, e será assegurade dr,rrante as nrimeirui lz (doze) horas de atenclimento,
podencio cessar antes caso caracterizacla a necessidade cle realização de procedimentos exclusivos
da cci:ertura hospltalar.

2" DA REtu0ÇÃ0

2-1' A rennoção do paciente será garantida pela üPERADORA nas seguintes hipoteses:

l- para Úutra unidade de atendinrento da rede do plano, depois de reaiizarlos os atendimentos
classificaciÕ§ cümo urgência e enrerEência, quando caracterizada. pelo médico assistente, a falta
rJe recursos oferecidos peia uniclade para continuiclade da atenção ao paciente; e

l!- para unra unidade do SUS, depois rie realizacjos os procedinrentos caracterizados cCInlCI urgência
* enrergência, quando houver o limite <Je "12 {doze) horas de atencÍimento, nas hipoteses citadas
aeima, r este for atinEicio o surgir" a necessidacle de internação.

3, nr{ RÊlS}üÇf{O PARÁ ü sUS

3' 1 A CÜNTRI\TADA cebera c ônus e a responsabiliciade da remoção do paciente para unra uniclaele
do SUS que ciisponha clos rer.;ursos necessários a garantir a contlnuidade do ateneiimento.

3"2 Quando não puder havei' r"ernoção p*r risco cle vida, * CüNTRATANTE e o pi-estador do
etendÍrnenta der,rerão iregoclar entre si a responsabilidade financeira da continuidade da assistência"
desobrigando-se, assim, a üCÍrjl-RAí-ADA desse ônus.

LJSULr\ XVI - Dü,qTH$.lftlitlENTO DE Êr,üctn
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3"3 prlCOI{TRATADA deverá disponibilizar ãmbulâneia com o§ recursos necessários a garantir

a rnaniJtenÇão da vlda, só cessando slra respCInsabilidade sobne o paciente quando efetuado o

registro na unidade SUS.

3.4 Se o paciente o1r seus responsáveis optarern, nnediante assinatura de termo de responsabilidade,

pela coniinuidacle do atendirnento em unidade que, ainda que pq.rtencente ao SUS, náo disponha

dos recursos neÇessários a garantin a eontinuidade do atendimento, fiçará a CONTRATADA

desobrigada da responsabilidade rnédlea e do ônus financeiro da remoção"

4. DO REEMBOLSÜ

4.1 o presente contrato Earante o reembolso nCIs limites das obrigaço:* contratuais, das despesas

efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando

nao iàr possívela utilização dos serviços próprlos", contratados, credenciados ou referenciados pelas

operadoras, de acordo 
-co* 

a tabela de'preço de serviços médicos ambulatoriais praticados pelo

iáspectivo produto, pagáveis no prazo máximo de 30 (trinta) dias apos a entreEa da documentação

adequada.

4.2 A reembolso será efetuado de acordo com os valores das Tabelas de Referência praticada

pela Contratada, vigentes à data do pagamento, no que se reterem a honorários médicos, diárias e

taxas, e nCIs pr"çoJ *"dios de mercado, no que se refere a materiais e medicamentos.

4.3 o reernbolso será efetuado dentro do pnazo máximo de 30 (trinta) dias apos a apresentação dos

seEuintes docunnentos oriEinais, que posteriormente serão devolvidos:

a) 0 relatorio do médico assistente onde somente poderá ser exigida tal declaração do nnédico

assistente, nos casos de emergência, atestando a emergência, declarando o nome do paciente,

descrição dotratamento e respeõtiva justifiçativa dos procedirnentos realizados, data do atendimento,

c) reciúos individualizados de honoráiios dos medicos assistentes, auxiliares e outros, discriminando

funçÕes e o evento a que se referem;
d) comprovantes relativos aos serviços de exames laboratoriais, de radiodiagnosticos, terapias e

serviços auxiliares, acompanhados do pedido do médico assistente'

.4.4 Só serão reernbolsáveis as despesas vinculadas diretamente ao evento que originou CI

atendirnento, e desde que realizadas enquanto perdurar o estado de urgência ou emergência.

4.5 os documentos (recibos, laudos e relatorios médicos) deverão ser entregues à CONTRATADA

diretamente em sua sede ou em um endereço local indicado pela por ela no ptazo rnáximo de até

12 (doze) meses corridos, eontados a parlir da data em que oÇCIrrer o evento médico sob pena de

perda do direito apos esta data.

'Í,CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICÉR|O

1. Nenhum atendimento ao serviço previsto neste contrato será realizado sem a apresentação do

Cartão de ldentificação do beneficiáriofornecida e expedida pela CONTRATADApaTa os beneficiários

MEMORIAT
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câdastraclos nÕ plano, acompanhada de cedula de identiclsde dos mesmos ou, inexistindo tal

6ccuntentCI, üutro que surta efeitús sirrrilares. exçeto nos casos de urgência e ernergência.

Z. 0 beneficiáriei, no extravio do eartãr:, para nbter umã 2u (segunda) via, comunicará o fato

imediatannente à ÇüNTRATALIA, arcancio eorn as despesas da confecção de outra via.

Cessa a respônsabilicjade dc beneficiário a partir da comunicação do extravio do cartâo de

identificação

2 AUTORIZAÇCIES FrRÉVIAS

2.l Paraa reallzação dos procedimentos contratados será necessária a obtenção de AUTORIZAÇÃO
PREV|Aatravés de GUiA, exceto consultas e os ca.$CIs caraeterizados como urgência e emergência.

2.2 A pedielr: medico deverá ser apresentado a Central eje Emissão de Guias da CONTRATADA
que emitirá resposta peio profissionai avaliacior no prãzÕ tle 02 (um) dias úteis, a contar da data da

solicitação à CONTRATADA oli erfi iitaze iriferior, quando caracterizada a urgência.

2.3 São passíveis de autorizaçào previa med!ante soiicitação à CentraldeAtendirnentos, os seguintes
exames e procedimentos abaixo listados, bem ocnro os identificados como Alta Com.plexidade

listados pelo Rol de Procedimentos da Agencia Nacional de Saude.

Toios r:s prccedinrentos ambulatoriais solicitados por médico (a) não credenciado (a);

Todos os exames e/ ou procedimentos que exijam qualquer tipo de analgésico e/ou sedaÇão, e/ou

anestesia, desde que sejam eletivos;

PunçÕes e Biopsia
Provas e testes alérgicos
Teste ergométrico
Eletrocardiog rafia d inâmica
Ecocardiograma
Exames e/ ou tratamento por hemodinâmica cobertos pelo plano ambulatorial
lMonitorização ambulatorial de pressão arterial
Exame de anatomia patoiogica e citopatoiogica
Eletroe ncefalog rafia e neu rofisiolog ia e eletrorniog rafia
Endoscopia diagnostica e/ou terapêutica de trato digestivo,respiratorio e geniturinário
Fisioterapia
Exames crtogenéticos
Transfusão sanguínea eletiva

ãã11T:T 
dC HIV

Dosagens hormonais
Provas ventilatorias
Q uim ioterapia e/ou radioterapia
Exames e/ou tratamento de medicina nuclear e por radioimunoensaio
Radiod iagnostico contrastado
Radiolog ia intervencionista

MEMORIAL

Av. Governador Leonelde Moura Brizola, 1169 - Salas 4A1A02 - Cep.:25010-007 - Duque de CaxiasiRJ
Tels.: (21) 2V71-9:992/ 30'10-3590 (Caxia.s) I (21)3745-5501 (Nova lguaçu) www.memorialnovaiguacu.com.br

15

t



Licenciada da:

#trll,:+j,

@lwOPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE

lmmffil
Llltrascnografia
Densitometria ossea
Tonrog rafias eom p utadorizad as
Exames e/ou procedimentos otorrinolaringologico eletivo
Exames e/ou procedimentos urologicos eletivos
Exames e/ou procedimentos ginecologicos eletivos
Hemodiálise e/ou diálise peritoneai

2.4 Os procedimentos cleveráo ser solicitados pelo medico-assistente ou cirurgião-dentrsta em
feirmulário especifico e disponibilizado peia CONTRATADA oLl quando não credencrado üm
Receituário. contendo daCos do BENEFICIARIO, descrição dos exari'res e especificação de accrco
com ClD.

3. MÉt0s DE DTVULGAÇÃO

3'1. O beneficiário receberá o GUIA DO USUARIO do plano, contendo a rede dos prestariores
de serviços, o lVlanLral de OrientaçãCI para Contratação de Planos de Saúde e o Guia de Leitura
Contratual, os quais conterão no mínimo:
- prazos de carência;
- vigência coniratual:
- criterios de reajuste;
- segmentaçâo assistencial; e
- abrangência geográfica.

3"2. Tambem poderá acessar o site da CCINTRATADA (www.mernorialnovaiguacu.corn.br)
para o rne§rno firn oLr para outras informaçÕes pertinentes às rnensalidades. proeedlrnentos
utilizados e outros serviçcs rneejicos.

3.3. Para dirinrirdúvidas a respeito dc seu planc,para rrarcacão oe rnternacáo e pi.orrogaçÕes.
o beneficiário. além do site da COI'JTP,"ATADÀ poderá fazê-lo através cic SAC da Operadora.
eujos telefone encontra-se no site da operadora e nc Guia dc Us,;ário.

3'4 A CONTRATADA reserva-se o rlireito cje canceiar CIs serviços +redenc:ados de nre0icos,
!aboratorios e demais atendimentos, obrigancÍo-se a nomear novos serv!Ços de atendimento
cjo mesmo padrão.

4 AA JUNTA MEDICA

4"1 A e ONTRATADA garante, no caso de situaçÕes de divergência medica, a definição clo innpasse
através de junta constituída pelo profissional soiicitante ou nomeado pelo beneficiário. por rnedico
cia operadora e por um terceiro, escolhido de comum acordo peios dois profissionais noineados.
Cada uma das partes pagará os hcnorários do profissional que nümear, exceto se o mácjico-

1r,
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assistente escolhido pelo beneficiário pertencer à rede credenciada ou propria da CONTRATADA,

que nesse caso, arcara com os honorários de ambos os nomeados.Aremuneração doterceiro
desempatador deverá ser paga pela operadôra"

5. SERVIÇOS PROPRIOS E REDE CREDENCIADA

5.1 Será fornecida ao beneficiário uma relação contendo os dados dos prestadores de

serviços proprios e credenciados pela CONTRATADA, obedecidas às regras que disciplinam

o atendimento dos mesmos, sendo que os beneficiários com mais de 60 (sessenta anos), as

gestantes, lactantes, lactentes e crianças ate 05 (cinco) anos possuem privilégios na marcação

de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos em relação aos demais associados.

5.2 A relação contendo os dados dos prestadores de serviços próprios e credenciados da

CONTRATADA terá suas atualizações disponÍveis na sede da Contratada, através do serviço
de tele-atendimento ou por meio da internet.

a r A inclusão como contratado, referenciado ou credenciado, de quaiquer entidade hospitalar,
':plica compromisso para com os consumidores quando a sua manutenção ao longo da vigência
:: :cntrato, conforme regras abaixo:

a j - S-,3Sttuição da entidade hospitalar seja por outra equivalente e mediante comunicação
::s csrsumidores e aANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse praza mínimo,
ts cascs decorrentes de rescisão por fraude ou infr^ação das normas sanitárias e fiscais em
. )rt

5.5 Em caso de redin'rerrsionamento da recje hospitalar por redução, a operadora deverá solicitar
autorização expressa a A.NS.

1. O valor a ser pago pela cobertura assistencial contratada é pré-estabelecido

2. A mensalidade que o BENEFICIAR.IO titular pagará à CONTRATADA será devida por si e pelos

Cemais BENEFICIARIOS depencientes na irnporlância definida na Proposta deAdesão.

3. Caso o BENEFICIARIO não receba instrumento de cobranÇa ate 5 (cinco) dias úteis antes do
irencimento, deverá comunicar à CONTRATADA

4. A Contratada disponibiliza outras formas de recebimento de boleto para pagamento da

mensalidade, desde que solicitada (Fax, e-mail) ou ainda pelo site www.memorialnovaiguacu.
:om br

5. O não recebimento do instrumento de cobrança não desobriga o BENEFICIARIO de efetuar o

MEMORIÁL
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seu pagamento no praza de vencimento mensal. O Beneficiário deverá solicitar o boleto através do
SAC ou do Site da Operadora.

6. Os pagamentos deverão ser feitos, mensalmente, ate a data do vencimento da contraprestação
pecuniária, de acordo com a data da assinatura da Proposta de Adesão, ou no primeiro dia útil
subsequente quando o vencimento ocorrer em feriado ou dia em que não haja expediente bancário.

7. O recebimento pela CONTRATADA de parcelas em atraso constituirá mera tolerância, não
implicando em novação contratual ou transação.

8. Em casos de atraso no pagamento das contraprestaçÕes pecuniárias, a regularizaçáo se fará por
meio de cobrança de multa de 2ok (dois por cento), e juros de 1a/o (um) por cento ao mês calculados
proporcionalmente ao tempo de atraso.

9. O pagarnento da contraprestação pecuniária referente a um Ceterminado mês não irnplica na
quitação de debitos anteriores.

1. Nos termos da legislação vigente, o reajuste financeiro a incidir sobre o valor das mensalidades
será anua.l, e terá,como data-base de aniversário o mês de assinatura do Contrato, observado o
limite máximo autorizado pela ANS.

2. Caso deixe de ser.obrigatoria a autorizaçáo daANS para a apÍicação do reajuste e, cumulativamente,
não se estabeleça um percentural como limite máximo, o reajuste dar-se-á conforme regras vigentes
a época.

3. Caso a nova legislação venha a estabelecer um período inferior a doze meses para o reajustamento,
este será aplicado ao presente contrato.

4. Caso nova legislação venha a admitir o reequilíbrio econômico-atuarial do contrato, este será
reavaliado, quando o nívelde sinistralidade da carteira ultrapassar o índice de 7Oi'c (Sm) cuja base
e a proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período
de 12 meses consecutivos, anteriores à data base de aniversário considerado como data-base de
aniversário o mês de assinatura do Contrato.

5. Neste cqso, para o cálculo do percentual de reajuste será aplicada a seguinte formula

{"!,i.',,q§l:,

ü;,tl;;l/
IilttrititrÍrífitrff$;

R= S

SM

1

onde: s - sinistralidade apurada no período (tvlínimo de 12 meses)
Sm - tMeta de Sinistralidade expressa em contrato
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6. Albm dos reajustes acima previstos, haverá alteração de preço em razáo da mudança de faixa
etária, disposto no tema próprio.

'1. Em havendo alteração de íaixa etária de qualquer BENEFICIARIO inscrito no presente Contrato,
a contraprestação pecuniária será reajustada no mês subseqüente ao da ocorrência, de acordo com

os percentuais da tabela abaixo, que se acrescentarão sobre o valor da última da contraprestação
pecuniária, observadas as condiçÕes, na Resolução Normativa no 63/03:

l. O valor fixado para a ultima faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira
faixa etária;

ll. A variação acumulada entre a sétima e a décima faixa não poderá ser superior à variação
acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

PERCENTUAIS DE AUMENTO POR FAIXA ETARIA POS RES. RN 63/2003

FAIXA ETARIA % AUMENTO

00 a 1B anos a%

19 a 23 anos 45,00%
24 a 28 artas 9,00%
29 a 33 anos 10,00%

34 a 38 ancs r,a0%
39 a 43 anes 12,400/0

44 a 48 anos fiJA%
49 a 53 anos 9,00%
54 a 58 anos 24,98o/o

59 ou mais 79,504/0

MEMORIAL

1. O beneficiário dependente será excluído do plano de assistência à saúde nos casos de

a) perda da condição de dependência definida nas condições gerais deste contrato;
b) infrações ou fraudes com o objetivo de obter vantagens ilícitas;
c) a pedido do Beneficiário Titular.

2. A extinção do vínculo do titular não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já
inscritos o direito à manutenção das mesmas condiçÕes contratuais, com a assunção das obrigaçÕes
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decorrentes. Este benefício deverá ser solicitado à operadora em até 30 (trinta) dias da extinção

do vínculo do titular.

fraude ou n pagamento da mensalidade

1. A operadora terá o direito de su.spender ou rescindir, unilateralmente, o presente contrato, caso

ocorra atraso no pagamento das contraprestações pecuniárias por período superior a 60 (sessenta)

dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do mesmo.

2. O exercício do direito da rescisão e/ou da suspensão previsto no caput se encontra condicionado

à inequívoca notificação do devedor até o quinquagesimo dia de inadimplência.

3. lndependentemente das consequências e responsabilidades legais, este contrato será cancelado

nos casos comprovados de fraude, perdendo o BENEFICIARIO e seus dependentes, quaisquer

direitos dos benefícios previstos neste Contrato, assim como da devolução de qualquer quantia

paga.

4. A omissão de informaçôes ou fornecimento de infórmações incorretas ou inverídicas pelo

CONTRATANTE para auferir vantagens próprias ou para seus dependentes é reconhecida como

violação ao contrato, permitindo a operadora buscar a rescisão do contrato por fraude.

5. A rescisão imotivada durante o período de 12 (doze) meses, por parte do CONTRATANTE,

implicará em multa correspondente a 3 (três) Últimas mensalidades.

1. lntegra este contrato, para todos os fins de direito. a Proposta de Admissão assinada pelo (a)

Contratante, o Guia do Usuário, o Cartão lndividual de identificação Entrevista Qualificada. Exame

lVedico, quando for o caso, a Declaração de Saude do titular e dependentes e a Carta de Orientação

ao Beneficiário, a Tabela de Reembolso, o N/anual de Orientação para ContrataÇão de Planos de

Saúde (h/PS) e o Guia de Leitura Contratual (GLC).

2. O (A) CONTRATANTE reconhece expressamente que seu vínculo contratual e apenas com a

CONTRATADA.

3. O (A) CONTRATANTE, por si e por seus Beneficiários dependentes, autoriza a CONTRATADA

a prestar todas as informações cadastrais solicitadas pelos orgãos de fiscalização da assistência à

saúde, respeitados os normativos referentes ao sigílo médico.

D I SPOSIÇOES G ERAIS
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"3" O disposto no item anterior não se aplica às hipóteses de rescisão unilateral do contrato por

ULA XXII - DA

XXIII - DASc
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Quarquer torerância por parte da CONTRATADA não imprica perdão, novação, renúncia CIL,

alteração do Pactuado.

4. A C'NTRATADA não se responsabilizará por qualquer aeordo ajustado partlcularmente

pelos beneficiários eom médicos, hospitais ou entidacles contratadas ou não. Estas despesas

correrão por conta exclusiva do beneficiário'

5" A coNTRATADA fornecerá aos beneficiários o cARTÃo lNDlvlDUAL DÉ IDENTIFIcAÇAo'

cuja apresentação deverá estar acompanhada de documento de identidade legalmente

reconhecido, que assegura a fruição dos direitos e vantagens deste contrato'

6. Ocorrendo a perda ou extravio do CARTÃO INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO' o(a)

CONTRATANTE deverá participar, por escrito, o fato à CONTRATADA' para o cancelamento

ou, quando for o caso, a emissão de segunda via mediante pagamento do custo de nova

carteira de identificação no varor de R$ 5,00 (cinco) reais, sendo que o cancelamento so terá

validade quando reconhecido por escrito, pela CoNTRATADA.

7. E obrigação do (a) CONTRATANTE, na hipotese de rescisão, resorução ou resilição deste

conti-ato, ou ainda, da exclusão de algum beneficiário, devolver os respectivos cartÕes de

identificação, caso contrário poderá responder peros prejuizos resurtantes do uso indevido

desses documentos

B. Considera-se uso indevido a utilização desses documentos para obter atendimento' mesmo

que na forma contratada, peros beneficiários que sabiam da perda desta condição por exclusão

ou término do contrato, ou, por terceiros, que não sejam beneficiários, se comprovada a má-fé

do beneficiário que emprestou seu cartão a outrem' 
luer beneficiário, ensejará

9. Nestas condições, o uso indevido do cartão de identificação de qualc

pedido de indenização por perdas e danos, bem como a exclusão do beneficiário do plano'

As reclamaçÕes ou sugestÕes sobre qualquer um dos serviços prestados devem ser

encaminhadas por escrito a CONTRATADA'

10. Sáo adotadas as seguintes definiçÕes'

ACIDENTE PESSOAL: e o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo'

subito, involuntário e violento, causador de lesão fÍsica que, por si so, e independentemente de

toda e qualqr:er outra causa, torne necessário o tratamento médico'

AGÊNCIA NACIoNAL DE sAUDE/ANS: autarquia sob regime especial vinculada ao ltlinistério

da Saúde, com atuação em todo o territorio nacional, como órgão de regulação, normalizaçáo'

controle e fiscalizaçáo Oas atividades que garantem a saÚde suplementar'

MEMORIÀL
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AGRAVO DA CONTRAPRESTAÇÃO: qualquer acréscimo no valor da contraprestaÇão paEa ao

plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direrto integral à cobertura

contratada, para a doenÇa ou lesão preexistente declarada, apos os prazos de carência contratuais,

de acordo com as condiçÕes negociadas entre a operadora e o beneficiário.

AREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRAFICA: área ern que a operadora se compromete a garantir

todas as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo beneficiário.

ATENDI[/ENTO ELETIVO: termo usado para designar os atendimentos médicos que podem ser

programados, ou seja, que nâo são considerados de urgência e emergência.

ATENDII\íENTO OBSTÉTRICO: todo atendimento prestado à gestante, em decorrência da

gravidez, parto, aborto e suas consequências.

BENEFICIARIO: pessoa física, titular ou dependente que possui Cireitos e deveres definidos

em contrato assinado com a operadora de plano privado de saude para garantia da assistência

medico-hospitalar e/ou odontologica.

CARÊNCIA: período corrido e ininterrupto, contado a partir da data de início da vigência do

contrato, durante o qual o contratante paga as contraprestaçÕes pecuniárias, mas ainda não tem

acesso a determinadas coberturas previstas no contrato.

CID-10: é a Classificaçáo Estatística lnternacional de Doenças e Prcblemas Reiacionados com a

Saúde, da Organizaçáa íVundial de Saude, 104 revisão.

COBERTURA PARCIAL TEIIPORARIA (CPT): aquela que admite, por um período ininterrupto

de até 24 meses, a suspensão da cobertura de Proced.irnentos de Alta Complexidade (PAC),

leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, relacionados exclusivamente às doenças ou

lesÕes preexistentes - DLP declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal por ocasião

da contratação ou adesão ao plano privado de asEistência à saude.

COPARTICIPAÇÃO: é a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário

diretamente à operadora, apos a realização de procedimento.

CONSULTA: é o ato realizado pelo médico que avalia as condições clínicas do beneficiário
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CALCULO ATUARIAL: é o cálculo com base estatística proveniente da análise de informaçÕes

sobre a frequência de utilização, perfil do associado, tipo de procedimento, efetuado com vistas

a manutenção do equilíbrio técnico-financeiro do plano e definição de mensalidades a serem

cobradas dos beneficiários pela contraprestação.
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DEPENDENTE: tseneficiário de plano privadCI de assistência à saude cujo vínculo com a
cperadôrã depende da existêneia do vincuio de um beneficiário titular. Pessoa física com vínculo

familiar com o beneficiário titular do plano de saúde, cle aeordo com as condiçÕes de elegibilidade

estabelecidas no contrato. No plano individual, tituiar e dependente devem estar no mesmo

plano. Nos planos eoletivos, titulares e dependentes podenn estar no mesmo plano ou em planos

diferentes de acordo com o estabelecido pela pessoa jurídica contratante.

DOENÇA: é o processo morbido definido, tendo um conjunto caracteristico de sintomas e sinais,

que leva o indivíduo a tratamento medico.

DOENÇAAGUDA: falta ou perturbação da saúde, de característica grave e de curta duração, sendo

reversível cCIm o tratamento.

DOENÇA OU L-ESÃO PREEXISTET{TE: aquela que o beneficiário ou seu representante legal saiba

ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à

saude.

DOENÇA PROFISSIONAL: é aquela adquirida êm conseqüência do trabalho.

EfVERGÊNCIA: e a situação que implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o
paciente, caracterizada em declaração do medico assistente.

EXAÍ\/E: é o procedimento complementar solicitado pelo médico, que possibillta uma investigação

diagnostica, para melhor avaliar as condiçÕes clínicas do beneficiário.

FRANQUIA: é o valor financeiro a ser pago pelo beneficiário diretamente ao prestador da rede

credenciada ou referenciada no ato da utilização do serviço, por não ser responsabilidade contratual

da r:peradora.

LIVRE ESCOLIIA DE PRESTADORES: mecanismo de acesso oferecido ao beneficiário que

possibilita a urtilização de serviços assistenciais de prestadores de serviço nâo pertencentes às

redes, credenciada ou referenciada ao plano, rnediante reembolso, parcial ou total, das despesas
assistenciais.

I\4EDlCO ASSISTENTE: e o profissional responsável pela indicação da concluta méclica a ser
aplicada ao beneficiário.

I\4ENSALIDADE: contraprestação pecuniária paga pelo contratante à operadora

ORTESE: acessorio usado em atos cirúrgicos e que não substitui parcial ou totalmente nenhum
orgão ou membro, podendo, ou não, ser retirado posteriormente.

MEMORIAI
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PROTESE: peça artificial empregada em atos cirúrgicos, em substituição parcral ou total de um

orgão ou membro, reproduzindo sua forma e/ou sua função.

PRItMEIROS SOCORROS: é o primeiro atendimento realizado nos casos de urgêncra ou emergência

PROCEDIMENTO ELETIVO: é o termo usado para designar procedimentos médicos não
considerados de urgência ou emergência e que podem ser programados.

TITULAR: é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo contrato o caracteriza como
detentor principal do vínculo com uma operadora.

URGÊNCIA: é o evento resultante de acidente pessoal ou de complicação no processo gestacional.

As partes elegem o foro do domicílio do CONTRATANTE para os casos de litígios ou pendências
judiciais, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Local e Data

CGO SAUDE - Operadora de Planos de Saúde Ltda.

CONTRATANTE

CPF NO
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