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ADITIVO DE
NOVOS PRODUTOS

NºPLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
PRIVADO COLETIVO POR ADESÃO

Março/2019 1ª via Operadora / 2ª via Titular

Declaro ter ciência que o item 04 – PLANO PRETENDIDO, da página 02 e os itens 20 – SOLICITAÇÃO DE 
TRANSFERÊNCIA DE PLANO e 21 – REAJUSTE, ambos da página 04, que constam na proposta de adesão, 
cujo número está informado acima, tiveram os conteúdos substituídos pelos descritos abaixo. 

4 - PLANO PRETENDIDO

Verifique a disponibilidade do plano de saúde pretendido, conforme definido com a entidade indicada na página 1. 
Todos os dependentes serão incluídos na mesma categoria de plano do proponente titular.

19 – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PLANO

19. A solicitação de transferência do plano poderá ser realizada sempre no mês de FEVEREIRO, de acordo com o 
cronograma de movimentação, mediante a prévia autorização da operadora e desde que respeitadas as demais 
regras vigentes neste benefício. A alteração do plano somente ocorrerá quando solicitada pelo beneficiário titular e 
acarretará a transferência de todos os seus beneficiários dependentes inscritos no benefício anteriormente contrata-
do. A transferência para os planos com categoria de rede e acomodações superiores à contratada acarretará 180 
(cento e oitenta) dias de carência a cumprir.

21 – REAJUSTE

21. O valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (I) reajuste anual (financeiro e/ou por índice 
de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecno-
logias, que ocorre a cada 12 meses após a data de assinatura do contrato coletivo entre a Administradora de 
Benefícios e a Operadora no mês de fevereiro de cada ano, independentemente  da  data  de  minha  adesão  ao  
benefício;  (II)  reajuste  por  mudança  de  faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que 
ultrapassa o limite da faixa etária em  que  se  encontrava,  conforme  tabelas  a  seguir;  e  (III)  reajuste(s)  em  
outra(s)  hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Estou ciente que esse aditivo faz parte da proposta de adesão e que o plano pretendido é o assinalado no quadro 
acima, sendo desconsiderado qualquer outra opção.

*Estadual: Brasília - DF e Entornos
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Assinale abaixo
o plano

pretendido

Ambulatorial
+ Hospitalar

com Obstetrícia
Estadual*

Planos
Plan Saúde

Segmentação
Assistencial

Padrão de Acomodação
em Internação

Abrangência
Geográfica

Código
ANS

Fator de
Moderação

481.644/18-7

481.646/18-3

Enfermaria

Apartamento

PLANSAÚDE ESPECIAL 2.0

PLANSAÚDE PLUS 2.0

Sem
Coparticipação


