ADITIVO DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA
COLETIVOS POR ADESÃO

Válido até
junho de 2016

Folha 01/02

Objeto
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 eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e 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.

Das normas para o cadastramento dos beneﬁciários
Terão direito aos benefícios deste aditivo o titular e seus dependentes, com idade até 58 (cinquenta e oito) anos, inclusive, inscritos
na Proposta Contratual, observados os planos escolhidos e as faixas etárias. Os prazos das carências reduzidas dos PRCs 413,
128, 129 e 398 são válidos apenas na contratação dos produtos Amil 400, Amil 500, Amil 700, One Lincx LT3 e One Lincx LT4.

Da documentação
A AllCare remeterá pelos correios os documentos dos beneﬁciários nos quais constarão seus direitos, incluindo os prazos de
carência após a análise técnica da Declaração de Saúde e demais documentos solicitados nas Normas para Promoções de
Vendas Vigentes.

Dos novos prazos para carência
Reduzem-se os prazos previstos nas cláusulas sobre Carências, de acordo com a tabela que se segue, para os benefícios
constantes das cláusulas Consulta Médica, Atendimento de Urgência e Emergência em Pronto-socorro, Exames e Tratamentos
Ambulatoriais e Internações Hospitalares.

Rubrica

1ª via: AllCare 2ª via: contratante

ADITIVO DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA

Válido até
junho de 2016

COLETIVOS POR ADESÃO

Folha 02/02

Critérios
PRC 413

Promocional. Válido para todos os clientes.

PRC 128

Válido para clientes com permanência acima de 3 (três) meses até 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias
em planos de quaisquer operadoras.

PRC 129

Válido para clientes com permanência acima de 12 (doze) meses em planos de quaisquer operadoras.

PRC 398

Válido para clientes das Entidades Uniproﬁssionais (tabela B), com permanência acima de 12 (doze) meses
em planos de operadoras congêneres.

Termo de Responsabilidade
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
Operadora. Caso ele não seja aprovado, prevalecerão as normas do contrato principal.
Declaro ter recebido cópia deste Aditivo de Redução de Carências 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 neste Aditivo e não forem elegíveis à redução de
carências deverão cumprir integralmente as carências contratuais.
Local e data:
Nº da proposta contratual:
Nome do titular / responsável:
Nome do corretor:

CPF:
Código:

Assinatura do Corretor

CPF:

Assinatura do Responsável

