Tabela Resumida - Adesão - PF

Referência: Fevereiro/2018 Taxa de Implantação: O valor da 1° mensalidade

Individual
Faixa
Etária
Acomodação
Abrangência
0 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58
59 ou +

Lincx LT3

Lincx LT4

Apto.
Nac.
R$ 573.97
R$ 717.46
R$ 896.83
R$ 986.51
R$ 1035.83
R$ 1139.42
R$ 1424.28
R$ 1566.71
R$ 1958.38
R$ 3427.17

Apto.
Nac.
R$ 1099.18
R$ 1373.97
R$ 1717.47
R$ 1889.22
R$ 1983.68
R$ 2182.05
R$ 2727.57
R$ 3000.33
R$ 3750.41
R$ 6563.21

Reembolsos
Planos

Lincx LT3

Lincx LT4

Consultas Médicas - R$210,00

Consultas Médicas - R$280,00

Documentos Necessários
Titular
- Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço
- Cópia com autenticação original do diploma ou cópia com autenticação original do certificado de conclusão de curso em ensino superior
ou cópia da carteira do conselho regional e o comprovante de associação à ABRACEM (carteirinha da entidade, declaração original de
associado emitida pela entidade ou comprovante da contribuição em favor da entidade).
Cônjuge:
- Cópia do RG, CPF
- Certidão de casamento.
Companheiro:
- Cópia do RG, CPF,
- Declaração de união estável de próprio punho, contendo o número do RG e do CPF, endereço, tempo de convívio, firma reconhecida do
titular e do companheiro, e número do RG, CPF e assinatura de 02 testemunhas.
Filhos solteiros até 24 anos 11 meses e 29 dias:
- Cópia da certidão de nascimento ou RG e CPF.
Se houver menores:
- Cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para nascidos a partir de 01/2010).
Filhos adotivos até 24 anos 11 meses e 29 dias:
- Cópia da sentença de adoção,
- Certidão de nascimento ou RG e CPF.
Enteado solteiro até 24 anos 11 meses e 29 dias:

Titular casado
- Cópia da certidão de casamento; RG, CPF e certidão de nascimento do enteado, declaração de dependência econômica do enteado
autenticada em cartório contendo RG e assinatura de 02 testemunhas.
Titular com companheiro(a)
- Declaração de União estável de próprio punho, contendo o número do RG e CPF, endereço tempo de convívio e firma reconhecida do
titular e do companheiro(a) e assinatura de 02 testemunhas, constando a dependência econômica do enteado, cópia da certidão de
nascimento, RG, CPF.
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular:
- Cópia do RG, CPF,
- Cópia da Tutela ou do Termo de Guarda Definitivo e certidão de nascimento do tutelado.
Filhos inválidos de qualquer idade:
- Cópia da certidão de nascimento, RG, CPF
- Certidão de Invalidez emitida pelo INSS.
Atenção: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as
informações prestadas na proposta de adesão

ATENÇÃO! Aos valores apresentados não estão sendo somadas as taxas. As informações referentes a Preços, Redes, Carências, Documentações,
Reembolsos e outros deverão ser verificadas e conferidas junto a respectiva operadora/seguradora no ATO da CONTRATAÇÃO. Esta Tabela/Ferramenta
tem como objetivo facilitar o trabalho de pesquisa, porém não nos responsabilizamos por possíveis alterações que sejam feitas por parte das
operadoras/seguradoras. Para maiores informações sobre a rede credenciada, consulte o Orientador Médico ou o site oficial da operadora para verificar as
especialidades cobertas por cada prestador. Quaisquer outras dúvidas, como regras de comercialização ou outras dúvidas sobre o produto/plano, consulte a
operadora/seguradora.

