Tabela Resumida - Adesão - PF

Referência: Fevereiro/2018 Taxa de Implantação: O valor da 1ª 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 NAC PJCA QP

Lincx LT4 NAC PJCA QP

Apto.
Nac.
R$ 517.38
R$ 646.71
R$ 808.40
R$ 889.23
R$ 933.70
R$ 1027.06
R$ 1283.82
R$ 1412.21
R$ 1765.26
R$ 3089.21

Apto.
Nac.
R$ 990.79
R$ 1238.48
R$ 1548.11
R$ 1702.91
R$ 1788.07
R$ 1966.87
R$ 2458.58
R$ 2704.44
R$ 3380.55
R$ 5915.97

Carência
24 Para cobertura de urgências decorrentes de acidente pessoal e para as complicações do processo gestacional.
horas
30 dias Consultas em consultório, clínicas ou centros médicos, exames básicos de apoio diagnóstico e procedimentos terapêuticos
ambulatoriais básicos.
180 Para cobertura de procedimentos de alta complexidade, exames especiais de apoio diagnóstico, procedimentos terapêuticos
dias ambulatoriais e especiais, exames e procedimentos de alta complexidade, honorários médicos de internações, custos hospitalares
de internação.
180 Para custeio de internação hospitalar para tratamento de transtornos psiquiátricos.
dias
300 Parto a termo
dias
ATENÇÃO: Além das carências descritas acima, havendo na “Declaração de Saúde” a informação sobre doença(s) ou lesão(ões)
preexistente(s) da(s) qual(is) o proponente titular e/ou seu(s) dependente(s) saiba(m) ser portador(es), seja por diagnóstico feito ou
conhecido, poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta
Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões)
preexistente(s) declarada(s), como por exemplo, obesidade mórbida.

Quem Pode Aderir
Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os advogados e estagiários de direito regularmente inscritos na Ordem dos Advogados
do
Brasil

Documentos Necessários

Titular
- Cópia do holerite que comprove a associação à AJUFE ou Cópia do holerite e cópia da Carteira de Associação à AJUFE.
- Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço atualizado
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.

