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Reduzem-se os prazos previstos nas cláusulas sobre Carências, de acordo com a tabela que se segue.

Terão direito aos benefícios deste aditivo o titular e seus dependentes, após análise, inscritos na Proposta Contratual, observados os planos 
escolhidos e as faixas etárias. Os prazos de carência são válidos apenas na contratação dos produtos ESTILO.

Das normas para o cadastramento dos beneficiários

Dos novos prazos para carência

ObjetoObjeto 
Este aditivo 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 procedimentos de alta complexidade, relacionados às doenças ou lesões preexistentes, definidas na 

Declaração de Saúde de cada um dos beneficiários e de acordo com o contrato e os direitos do plano escolhido.

Exclusivo para

Consultas e Exames
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 Válido para clientes que não possuam planos/seguros saúde com outra operadora

 Válido para clientes de quaisquer segmento, com tempo de plano de no mínimo 6 (seis) meses na operadora anterior.

 Válido para clientes de quaisquer segmento, com permanência mínima de 12 (doze) meses ou mais de plano na operadora anterior.

Carência contratual 

Todas as seguradoras e/ou operadora e devidamente regulamentadas pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar

3386

3387

3388

3385

Congêneres Participantes

Para proponentes oriundos de planos de saúde coletivos empresariais ou por adesão:
a) Declaração da Pessoa Jurídica contratante, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, informando:

 - a operadora contratada;

Documentação Obrigatória 
Cópia da proposta do plano anterior ou carteirinha contendo data de início do plano.

Anexar os últimos 3 boletos devidamente quitados (sendo o último boleto quitado não poderá ultrapassar 60 (sessenta) dias entre a data 
do seu pagamento e a data de início da vigência da proposta S1 Saúde.

Todos os documentos acima poderão ser substituídos pela carta de permanência mínimo 6 (seis) meses da operadora anterior carimbada e 
assinada (atualizada e original) de cada beneficiário relacionado abaixo:

Plano atual Desde Último
pagamento

Código da
carência a cumprirOperadora atual

Titular

Dep. 1

Dep. 2

Dep. 3

Dep. 4

Dep. 5

Dados cadastrais

Local e data:Local e data:Local e data:

Nº da proposta contratual:Nº da proposta contratual:Nº da proposta contratual:

Nome do titular / responsável:Nome do titular / responsável:Nome do titular / responsável:        CPF:CPF:CPF:

Nome do corretor: Nome do corretor: Nome do corretor:       Código:Código:Código:   CPF:CPF:CPF:

Termo de Responsabilidade
Declaro ter ciência dos valores e das regras estabelecidas nas Normas para Promoções de Vendas e Tabelas de Vendas. Declaro ter recebido cópia 
desta Proposta de Redução de Carência e CPT e que estou de acordo com os seus termos. Estou ciente de que a possibilidade de redução de carências 
será analisada de forma individual, para cada proponente, e de que essa possibilidade está subordinada à análise e à aprovação de documentos por 
parte da Operadora.

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.

Assinatura do CorretorAssinatura do CorretorAssinatura do Corretor Assinatura do ResponsávelAssinatura do ResponsávelAssinatura do Responsável
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