Aditivo de Redução Máxima de Carência e dos Prazos para Início da
Cobertura de Doenças Preexistentes - Contratos - Pessoa Jurídica
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Este aditivo passa a fazer parte integrante das condições gerais e da proposta de adesão nº ___________________________ao convênio do plano de
assistência à saúde, com a finalidade de informar os prazos de carência a serem cumpridos.

Este aditivo tem por finalidade propiciar a todos os beneficiários inscritos na Solicitação de Adesão, a concessão de redução dos prazos de carências 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 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 Solicitação de
Adesão, observados os planos escolhidos e faixas etárias, as quais estão expressas nas Normas para Promoção de Vendas e Tabela de Vendas vigentes.

DA DOCUMENTAÇÃO
A AMIL remeterá pelos Correios os documentos dos beneficiários constando os seus direitos, incluindo os prazos de carência e os prazos para o início das
coberturas para doenças e lesões preexistentes, após a análise técnica da Declaração de Saúde e demais documentos solicitados nas Normas para
Promoções de Vendas vigentes.

DOS NOVOS PRAZOS PARA CARÊNCIAS E COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA PARA DOENÇAS PREEXISTENTES
Reduzem-se os prazos previstos nas cláusulas sobre Carências e Doenças ou Lesões Preexistentes, Agravo e Cobertura Parcial Temporária, de acordo com
a tabela que segue, para os benefícios constantes das cláusulas Consulta Médica, Atendimento de Urgências e Emergências em Pronto-Socorro, Exames e
Tratamentos Ambulatoriais e Internações Hospitalares.
CARÊNCIA
CONTRATUAL

PRC

PRC

128

398

24 horas

24 horas

0

Consultas eletiva em consultório, clínica ou centro médico

30 dias

24 horas

0

Exames e Procedimentos especiais

180 dias

30 dias

0

Exames de Ultra-Sonografia;

180 dias

60 dias

0

Exames de Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia

180 dias

150 dias

0

Quimioterapia e Radioterapia (não-relacionadas às doenças preexistentes

180 dias

180 dias

0

Parto (obstetrícia) e neonatologia

300 dias

300 dias

300 dias

C.P.T. (Cobertura Parcial Temporária)

720 dias

720 dias

720 dias

GRUPO DE BENEFÍCIOS - MÉDICO
Urgência e Emergência

CRITÉRIOS
PRC PADRÃO

Carência contratual.

PRC 128

Sem exigência de tempo mínimo em plano anterior.

PRC 398

Válido para adesão na vigência 01/05/2020 e 01/06/2020.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro ter ciência dos valores e das regras estabelecidas nas Normas para Promoções de Vendase Tabela de Vendase que este termo aditivo somente
terá sua validade e efeito após aprovação por parte da AMIL. Caso o mesmo não seja aprovado, prevalecerão as normas do contrato principal.

Local e data:
NO da Solicitação de Adesão:
Nome Titular/Responsável:
CPF:

Assinatura

Assinatura AMIL

Folha 01/01

OBJETIVO

