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*A rede credenciada é composta de diversos (mas não só) prestadores �delizados, identicados como REDE FIDELIZADA (RF), pelos quais são garantidas as coberturas contratuais com redução de carência, prevista na Tabela 1. A 
rede credenciada e seus prestadores �delizados, identi�cados como REDE FIDELIZADA (RF), estão informados no Guia do Usuário (livro de rede credenciada) e no site da ASSIM (www.assim.com.br) através do link «serviços - 
rede de atendimento.

Este aditivo tem por finalidade informar a todos os beneficiários inscritos na Proposta de Adesão, o prazo de carência, contado a partir do início de vigência 
contratual, durante o qual o beneficiário não terá acesso a determinadas coberturas previstas no contrato.

Terão direito aos benefícios deste aditivo o titular e seus dependentes, após análise, inscritos na Proposta de Adesão, observados os planos escolhidos e as 
faixas etárias. Os prazos das carências reduzidas indicados no Aditivo de Redução de Carência são válidos apenas na contratação dos produtos da Operadora. 

Para início da utilização dos serviços contratados, os beneficiários deverão cumprir os prazos de carência, conforme descrito abaixo:

Itens Grupos Procedimentos

3350 309 314 317 318 325
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REDUÇÃO 
ESPECIAL PARA 
ADVINDOS DA 

CONCORRÊNCIA 
MAX E CLÁSSICO
 (mínimo 12 meses)



Redução de carências para advindos da concorrência:  necessário tempo de contribuição de no mínimo 6 (seis) meses comprovados através de cópia dos 3 (três) 
últimos boletos quitados (sendo o último a menos de 30 dias) e cópia do cartão identi�cação do plano/seguro ou a declaração do tempo de permanência de cada 
bene�ciário incluído no plano/seguro com as mesmas segmentações (ambulatorial e/ou hospitalar e/ou obstetrícia) da contratação no ASSIM SAÚDE.

Redução especial de carências para advindos da concorrência:  necessário tempo de contribuição de no mínimo 12 (doze) meses comprovados através cópia dos 3 
(três) últimos boletos quitados (sendo o último a menos de 30 dias) ou a Declaração de Tempo de Contribuição dos bene�ciários incluídos no plano/ seguro do concorrente 
similar com as mesmas segmentações (ambulatorial e/ou hospitalar e/ou obstetrícia) da contratação no ASSIM SAÚDE.

Bene�ciários ASSIM - Aproveitamento dos períodos de carência já cumpridos na contratação anterior do ASSIM (ativos), sendo que aproveitamento do tempo já 
contribuído  (na data a assinatura do contrato) será aplicada somente aos bene�ciários inscritos sem interrupção temporal entre a presente contratação e a anterior. 

3350     Carências Normais

309     Redução para novos associados Assim Max

314     Redução para advindos da concorrência Assim Max

317     Redução para novos associados Clássico, Ideal, Superior

318     Redução para advindos da concorrência clássico, ideal, superior

325     Redução para advindos da concorrência Max e Clássico.
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Declaro ter ciência dos valores e das regras estabelecidas nas Normas para Promoções de Vendas e Tabelas de Vendas que me foram apresentadas e que este 
termo aditivo somente terá sua validade e efeito após aprovação por parte da ASSIM. Caso ele não seja aprovado, prevalecerão as normas do contrato 
principal.

Estou ciente também de que os proponentes que não se enquadrarem nas condições descritas nesta proposta e não forem elegíveis à redução de carências 
deverão cumprir integralmente as carências contratuais.
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