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IMPORTANTE: A exclusão do beneficiário titular do plano privado de assistência à saúde somente deverá ser aceita pela operadora mediante a comprovação de 
que o mesmo foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das 
informações acima e cópia da carta de rescisão ou comprovação da comunicação do aviso prévio.

Declaro para os devidos fins de direito, que tenho conhecimento das condições oferecidas para continuidade do plano de Assistência à Saúde como inativo, em virtude de rescisão ou 
exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, estando este plenamente vinculado ao Contrato Coletivo vigente da minha ex-empregadora, respeitando todas as suas cláusulas e itens, 
de acordo com o estabelecido nos artigos 30 e 31 da Lei nº. 9656/98 e Resolução Normativa RN nº. 279 de 24/11/2011. Portanto, estou ciente de minha condição de:

APOSENTADO: Pela manutenção do plano, sendo necessária a comprovação de 10 (dez) anos de contribuição na Operadora. Caso haja contribuição, por período inferior a 10 (dez) anos, é 
assegurado o direito à manutenção como beneficiário, à razão de 1 (um) ano para cada ano de contribuição, fornecendo à Ana Costa, todos os documentos comprobatórios que esta necessitar 
e solicitar.

A manutenção do plano como inativo ficará caracterizada mediante o protocolo desta Declaração na Ana Costa e o pagamento do boleto bancário relativo a continuidade, por tratar-se de sistema de 
pré-pagamento, sendo que as demais mensalidades vencerão sucessivamente, após 30 dias contados do protocolo na Ana Costa.

De acordo com o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9656/98 e Resolução Normativa RN nº. 279 de 24/11/2011 constituem-se motivos suficientes para a rescisão do contrato as seguintes condições:
• O encerramento do período de permanência estabelecido, ao qual tenho direito neste plano.
• Quando da admissão do beneficiário titular em novo emprego que possibilite a adesão em plano de assistência à saúde individual familiar ou coletivo por adesão, fato que deverá ser comunicado imediata e 
obrigatoriamente à Ana Costa, sob pena de caracterização de fraude, ensejando medidas judiciais cabíveis.
• O não pagamento da Taxa Mensal de Manutenção, dentro dos prazos estabelecidos contratualmente.
• A rescisão do Contrato mantido pela ex-empregadora para os seus empregados na Plano de Saúde Ana Costa LTDA. 
• O não cumprimento do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da comunicação inequívoca ao ex-empregado sobre a opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da 
vigência do contrato de trabalho.
• Qualquer modalidade de fraude, omissão, dolo ou não cumprimento das obrigações decorrentes de lei ou este instrumento.

Sendo assim, estou ciente e concordo que os custos gerados pela utilização indevida do plano de assistência médico-hospitalar, após a perda da condição de beneficiário de todo o grupo familiar, serão de 
minha inteira responsabilidade. Bem como, efetuar a devolução imediata da(s) respectiva(s) carteirinha(s) de identificação de todos os beneficiários inscritos quando do final do benefício.

1º PAGAMENTO:
2º PAGAMENTO:
DEMAIS PAGAMENTOS:

É relativo a sua ADESÃO (pré-pagamento) e será enviado ao endereço acima informado, após o protocolo na Ana Costa. 
30 dias após a data de protocolo na Ana Costa.
Mensalmente na mesma data.

Declaramos para os devidos fins, sob pena de responder civil, administrativa e criminalmente, que todas as informações aqui prestadas refletem a verdade.  Comprometemo-nos a fornecer todas as informações 
necessárias para exclusão de beneficiários do contrato, principalmente àquelas relacionadas a exclusão de ex-funcionário demitido/aposentado.
Estamos cientes e de acordo que:
* A exclusão de ex-funcionário demitido/aposentado ou sua manutenção como inativos dependerão do preenchimento correto de todos os dados necessários.
* Na falta de qualquer informação solicitada para a exclusão ou manutenção do plano como inativos para os ex-funcionários demitidos ou aposentados este permanecerá no plano de ativos e na fatura mensal 
da empresa até que tais inconsistências sejam corrigidas pela Empresa Contratante.
*A empresa ex-empregadora deverá enviar a presente Declaração, acompanhada dos demais documentos previstos em contrato e aditivos, à Ana Costa no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar
de sua assinatura, para que se efetive a manutenção do plano como demitido, os procedimentos de cadastro do usuário, bem como, a emissão do boleto relativo à manutenção do plano na condição de inativo.

PROTOCOLO ANA COSTA

1ª VIA: Ana Costa-Cadastro • 2ª VIA: Ana Costa-Financeiro • 3ª VIA: Ex-empregado • 4ª VIA: Empresa

www.anacostasaude.com.br


