Â Ãl^ Agência Nacional ds
Saúde Supismentar
ANEXO

CARTA DE ORXENTAÇÂO AO BENEFICIÁRIO
Prezado(a) Beneficiár\o(:5),,

A Aaêncía iMaclórtai de Seúcle Supiemesitar (AKS), Instituição que rsguia as

atividades das operadoras de pianos privados de assistê-nclia à saúde, e tern como missão
defender o interessei púbiico vem, por rrieío desta, prestar inforrr.ações para o
preenchimento da DECLARAÇÃO DE S.AÚDE.

[ O QUE É A DECLARAÇÃO DE SAÚDE?
i

É o formulário que acompanha o Contrato cJo Plano de Saúda, onde o beneficsáno ou

! seu representante legai deverá informar as doenças ou lesões preexistentes que saiba ser
; portador ou sofredor no momento da contratação do piano. Pars o seu preenchimento,^ o
beneficdário

cem

o

direito

de

ser

orientado,

gratuitamente,

por

um

rnedíco

credenciado/referenciado pela operadora, Se optar por urn prolissioncil de sua livre escorna,
assurnirá o custo desta opção.

Portanto, se o beneficiário (você) toma

medicamentos regularmente, consuíta

médicos por problema de saúde do qua! conhece o diagnóstico, fez qualquer exarne que
identificou aigama doença ou lesão, esteve internado ou subrneteu-se 3 alguma cirurgia,

DEVE DECCARAR ESTA DOENÇA OU LESÃO.

ÃD declarar"as DÕEIÜÇAS i/oy iÜESÕÉS QUE õ- BENEFICIÁRIO SAI.BA St=R
PORTADOR NO MJOMENTO DA;CONTRATAÇÃO;
*

A operadora NÃO poderá innp,edi-io de contratar o plano de saúde. Caso isto ocorra,
encaminhe a danúncia à ANS,.

»

A operadora deverá oferecer; cobertura total ou COBEF^íTURA PARCIAL TEMPORÁRIA
(CPT), podendo ainda oferecer o Agravo, que é urn acrésclrrio no valor da mensalidade,
pago ao piano, privado de assistê.nci,a à saúde, para que se possa utüizar toda a
cobertura contratada, após os prazos de carências contratuais.

®

No ca.so de CPT, haverá restrição de cobertura para cirurgias, íeítos de alta tecnologia
(UTI, unidade coronariarsa ou neonatai) e procedimentos de alta complexidade. - PAC
(tomografia, ressonância, etc.*) EXCLLfSIV.AMENTE relacionados à doença ou lesão
declarada, até 24 meses, contado-s desde a .assinatura do contrato. Após o período
máximo de 24 meses da assinatura contratuaí, a cobertura passará a ser integrai de
acordo com o plano contratado.

»

N.ÃO haverá restrição de cobertura para consultas rnédiCcss, internações nao cirúrgicas,
exames e lorocedimentos q.ue não sejam de alta complexidade, mesmo que relacionados
à doença ou iesão preexistente declarada, desde que cumpridos os prazos de carências
estabeiecidass no contrato.

®

Não caberá -aíegação posterior de omissão de informação na Deciaração de Saúde por
parte da operadora oars esta doença ou lesão.

______

AO iiÃo díeclara-r. as doenctasIí/ou lesões que o beneficiâriõ saiba ser
PORTADOR mo MOMENTO DA COi^.rrR,ATAÇÃOs
«f A operadora poderá suspeitar de omissão de informação e, neste caso, deverá
comunicar Imediatamente ao beneficiário, podendo oferecer CPT, ou solicitar abertura

de processo administrativo junto à AN.S, denunciando a omi.ss3o da informação.
»

-Comprovada a omissão .de informação pelo beneficiário, a operadora poderá RESCINDIR
o.contrato por FRAUDE e responsabiUzá-io peios procedime.ntos referentes a doença ou
lesão não declarada..

•»

Até o julgamento .finai do processo peia ANS, NÃO poderá ocorrer suspensão do

al^er^dirnento. nem rescisão do contrato. Caso isto ocorra, encaminhe a denúncia à ANS.
ATEMÇAOi Se a operadora oferecer redução ou isenção de carência.. Isto não significa que

dará cobertura assistenciai para as doenças ou lesões que o beneficiário saiba ter no
momento da assinatura contratuai. Cobertura .Parcial Ternporária - CPT - NÃO é carência!
Portanto, o benefiGíárío não. deve deixar de Informar se po.s.sui aigum.a doença ou lesão ao

preencher a DeGlàragãó- de Saúdel

* Para cdnsuitar a lista contpíeta de procedimentos de aita complexidade - PAC,
acesse o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde dá ANS no endereço eietrônico:
wwv.f.ajns.qc>v..br - PerrO Beneficiário.

Em Cciso de dúvidas, entre em contato corn a A.NS paio teiefone GS£J0~701-9-S56 ou
consulte a página da ANS - w vv w.a na.a ov% br - PerfiÈ Besiefíciário.
Intcnnediárlo e.ntre a operadora,e o be.a8ííciár,io

Bene.Bciáriü

/
.Locíi]

Data
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CPF:
Assiratiu-a:

On

Assxiiatara;

/

