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 +

Coletivo por Adesão Apartamento
Apto.
Nac.
R$ 346.58
R$ 404.01
R$ 497.34
R$ 550.05
R$ 606.11
R$ 703.09
R$ 850.73
R$ 1105.96
R$ 1493.10
R$ 2075.46

REDE CREDENCIADA
Adesão QP
HOSPITAIS
RECIFE

DEMAIS REGIÕES

Recife

Garanhuns

•
•
•
•
•
•
•

• Hospital Monte Sinai - H/M/PS

Hospital Esperança Recife - H/M/PS
Hospital Jayme da Fonte - H
Hospital Memorial São José - H/PS
Hospital Santa Joana de Recife - H/M/PS
Hospital Unimed Recife I - H/PS
Hospital Unimed Recife III - H/PS
Real Hospital Português - H/M

Olinda
• Hospital Esperança Olinda - H/PS
Salgueiro
• Pronto Socorro São Francisco - H/PS

DEMAIS REGIÕES
Arcoverde
• Hospital Memorial Arcoverde - H/PS

Carência
Carências
24 Horas

30 Dias

Procedimentos
Acidentes

pessoais.

Atendimentos

de

urgências

e

emergências.

Consultas médicas; exames de análises clínicas e histocitopatológicos, exceto os exames constantes nos itens subseqüentes;
exames radiológicos simples sem contraste; exames e testes oftalmológicos; exames e testes otorrinolaringológicos, exceto
videolaringoestroboscopia computadorizada; eletrocardiograma convencional; eletroencefalograma convencional;
inaloterapia;
e
provas
funcionais
respiratórias.

180 Dias

300 Dias

Procedimentos cirúrgicos de porte anestésico 0 (zero) realizados em consultório; densitometria óssea; monitorização
ambulatorial de pressão arterial; endoscopia diagnóstica realizadas em consultório; exames e testes alergológicos; exames
radiológicos com contraste, exceção feita aos constantes das alíneas subsequentes; fisioterapia; eletrocardiografia dinâmica
(Holter); teste ergométrico; ultrassonografia, à exceção das constantes das alíneas subsequentes; perfil biofísico fetal e
tococardiografia; ultrassonografia morfológia; dopplerfluxomentria e videolaringoestroboscopia computadorizada;
ecocardiograma/ecodoppler; e ultrassonografia com Doppler; exames de análises clínicas pelo método de pesquisa P.C.R. e
histocitopatológico por histoquímica; hibridização molecular; e pesquisa de anticorpos Anti-HTlV III (HIV) – Wesern Blot;
eletroencefalograma prolongado; mapeamento cerebral; polissonografia; potencial evocado; eletromiografia; e
eletroneuromiografia; medicina nuclear; cintilografia; mielografia; tomografia computadorizada; ressonância nuclear
magnética; acupuntura; e litotripsia; exames diagnósticos e/ ou cirurgia por vídeo; endoscopia que não possam ser realizadas
em consultório; laparoscopia diagnostica e terapêutica; dialise peritoneal; diálise periometral – CAPD; hemodiálise; internações
clínicas ou cirúrgicas; transplante de rim, córneas e o transplante alergênico e autólogo de medula óssea; fornecimento de
próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico; internações psiquiátricas; psicoterapia; cirurgia refrativa (correção de miopia e
hipermetrofia); radioterapia; transfusão de segue e hemoderivados; angiografia; angioplastia; arteriografia;
cineangiocoronariografia; procedimentos de hemodinâmica; neurorradiologia e radiologia intervencionista.

Parto

a

termo.

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 Procedimento 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.

Regras para Redução de Carência

Não há nenhum tipo de redução de carência.

Mais Informações
Datas de Vigências

Dia: 01

Observar periodicamente as datas de entrega das propostas para as respectivas vigêncas.

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

Documentos Necessários
Titular:
- Cópia de 3 notas fiscais do revendedor da empresa, referentes ao perído de 12 meses, não consecutivas, não superior a 90 dias da data
de início da vigência do plano;
- Comprovante de associação (carteirinha da entidade, declaração original de associado emitida pela entidade ou comprovante da
contribuíção em favor da entidade).
- Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
Cônjuge:
- Cópia do RG, CPF
- Certidão de casamento
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
Companheiro(a):
- Cópia do RG, CPF
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
- 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(a) companheiro(a), e número do RG e assinatura de 02 testemunhas.
Filhos solteiros até 21 anos 11 meses e 29 dias ou universitário até 23 anos 11 meses e 29 dias:
- Cópia da certidão de nascimento
- RG, CPF
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
Se houver menores:
- Cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para nascidos a partir de 01/2010)
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
Enteados solteiros até 21 anos 11 meses e 29 dias ou universitário até 23 anos 11 meses e 29 dias:
Titular casado
- Cópia da certidão de casamento, certidão de nascimento, RG
- CNS (Cartão Nacional de Saúde) do enteado
- CPF (se maior de idade) e 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 ecônomica do enteado,
- Cópia da certidão de nascimento, RG
- CNS-Cartão Nacional de Saúde do enteado.
Filhos adotivos solteiros até 21 anos 11 meses e 29 dias ou universitário até 23 anos 11 meses e 29 dias:
- Cópia da sentença de adoção, certidão de nascimento
- RG, CPF
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular:
- Cópia da Tutela ou do Termo de Guarda, e cópia da certidão de nascimento, RG
- CNS (Cartão Nacional de Saúde) do tutelado.
- Cessado os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de permanência do dependente no benefício, desde que ele seja
solteiro, podendo ser solicitado documentação complementar.
Filhos inválidos de qualquer idade:
- Cópia da certidão de nascimento, RG
- CNS (Cartão Nacional de Saúde)
- 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.

