
Corretor Top Brasil Corretora de Seguros  
Produto Interclinicas - Individual

*Informativo de caráter referencial. Todos os dados estão sujeitos à alteração, sem aviso prévio, por parte da operadora. 

ProdutoProduto Produto Ambulatorial - Produto Ambulatorial - consultas e exames simples previamente agendado, atende tambem urgência/emergência e procedimentos elet ivosconsultas e exames simples previamente agendado, atende tambem urgência/emergência e procedimentos elet ivos
somente para as 12 primeiras horas.somente para as 12 primeiras horas.
Caso Necessite de internação elet iva ou cirurgia não tem cobertura.Caso Necessite de internação elet iva ou cirurgia não tem cobertura.
Interclinicas VipInterclinicas Vip (Referência) - Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia. (Referência) - Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
Interclinicas EspecialInterclinicas Especial - Ambulatorial + Hospitalar SEM Obstetrícia. - Ambulatorial + Hospitalar SEM Obstetrícia.

Taxa de CadastroTaxa de Cadastro R$ 25,00 por contrato para os planos Pleno Ambulatorial e Interclinicas VipR$ 25,00 por contrato para os planos Pleno Ambulatorial e Interclinicas Vip
R$ 125,51 por contrato para os planos Interclínicas EspecialR$ 125,51 por contrato para os planos Interclínicas Especial

Aviso Importante: todos os dados inclusive rede de hospitais estão sujeitos à alteração por parte da Operadora, sem aviso prévio.Aviso Importante: todos os dados inclusive rede de hospitais estão sujeitos à alteração por parte da Operadora, sem aviso prévio.

INFORMAÇÕES IMPORTANTESINFORMAÇÕES IMPORTANTES

Produto
Produto Ambulatorial - consultas e exames simples previamente agendado, atende tambem urgência/emergência e procedimentos elet ivos somente para as 12
primeiras horas.
Caso Necessite de internação elet iva ou cirurgia não tem cobertura.
Interclinicas Vip (Referência) - Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
Interclinicas Especial - Ambulatorial + Hospitalar SEM Obstetrícia.

Taxa de Cadastro
R$ 25,00 por contrato para os planos Pleno Ambulatorial e Interclinicas Vip
R$ 125,51 por contrato para os planos Interclínicas Especial

Regras Gerais
Seguindo determinação da ANS (Agência Nacional de Saúde), não serão aceitos contratos, com beneficiários t itulares sem CPF, mesmo que menores de idade e
com responsável.
Todas as propostas devem constar cópia simples e legível do cartão do SUS para todos os beneficiários.
Responsável pelo contrato de beneficiários menores de 18 anos poderá ser pai, mãe, tutor, avós paternos e maternos.

Avaliação Médica
Para beneficiários de até 01 ano 11 meses e 29 dias e acima de 59 anos será necessário o agendamento de avaliação médica antes do preenchimento da proposta.
O beneficiário deverá levar no dia da avaliação médica a cópia da alta medica, teste do pézinho, carteira de vacinação e cert idão de nascimento.
No dia da entrevista será entregue a declaração de saúde que deverá ser entregue com a proposta.
A avalição médica tem validade de 30 dias.

Documentos Necessários
Titular maior: cópia do RG, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do t itular não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão, e
comprovante da faculdade.
Titular menor: Cópia do RG, Cert idão de Nascimento (obrigatório para os nascidos a part ir de 01/2010), CPF e CNS - Cartão Nacional de Saúde.
Responsável legal: cópia do RG, CPF e comprovante de endereço em nome do responsável não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão.
Estrangeiros: Cópia do RNE, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do t itular não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão.

Contratos e/ou Aditivos Vigentes
Contrato Pessoa Fisica - Clique aqui
Carta de Orientação aos beneficiarios - Clique aqui
Declaração de saúde - Clique aqui
Ficha cadastral de adesão aos produtos - Clique aqui

Vigência / Vencimento
A vigência é 24 horas da data de assinatura no contrato.
O vencimento das próximas mensalidades será após 30 dias contados da data de assinatura do contrato.

Prazo de Entrega das Propostas
Após a data e assinatura da proposta o prazo máximo de entrega da mesma é de 24 horas de segunda a sexta-feira.

Área de Comercialização / Utilização
Este produto pode ser comercializado nos municipíos de: Barueri, Birit iba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cot ia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Franco da Rocha,
Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquit iba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Santana de Parnaíba,
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo/Capital, Suzano, Taboão da Serra.

Exemplos de Reembolso
O limite máximo de reembolso será de R$ 200,00 de acordo com o plano escolhido.

Telefones Úteis
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(11) 5576-6303Telefone:

https://static.trindadetecnologia.com.br:8443/pdc/files/84137_Interclinicas_Contrato de adesao.pdf
https://static.trindadetecnologia.com.br:8443/pdc/files/84138_Interclinicas_Carta_orientacao_ans.pdf
https://static.trindadetecnologia.com.br:8443/pdc/files/86700_Interclinicas_declaracao_saude.pdf
https://static.trindadetecnologia.com.br:8443/pdc/files/86701_Interclinicas_Ficha_cadastral_adesao.pdf


Central de atendimento ao cliente: 11 3995 7301
Central de Atendimento ao Corretor: 11 9 9555 0055

Cancelamento do Contrato
O atraso nos pagamentos das mensalidades dos planos pessoa física por 60 dias acarretam o cancelamento do contrato e as mensalidades em aberto const ituem divida.
Em casos de migração ou desistência, é necessário enviar carta de próprio punho, assinada pelo t itular do plano, para o cancelamento do contrato, desde que não
existam boletos em aberto.
As solicitações deverão ser encaminhadas para a central de atendimento ao cliente.
Caso não seja realizado o cancelamento, acarretará cobranças posteriores.

CRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIASCRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS

Critérios de Redução de Carência
Os períodos de carência serão contados a part ir da data de vigência do plano de saúde.
Idade limite para redução 58 anos 11 meses e 29 dias e que não possuem doenças ou lesões preexistentes a data do mesmo.
Adit ivo de redução de Carência
Mínimo de 30 dias de permanência no plano anterior;
Para ter redução de carência – não pode ultrapassar 50 dias do ult imo vencimento pago ou da exclusão da empresa.
Ex - beneficiário do PME ou Empresarial: poderá ser feito através do corretor somente após 180 dias do cancelamento que se dará aos 90 dias de inadimplência.
Ex – beneficiário de planos Individuais ou Familiares poderá ser feito através do corretor somente após 180 dias do cancelamento que se dará aos 90 dias de
inadimplência.
Ex – beneficiário de planos Individuais ou Familiares poderá ser feito através do corretor somente após 180 dias do cancelamento que se dará aos 90 dias de
inadimplência.
Documentos para ex - beneficiários de planos empresariais: apresentar carta original ou cópia da operadora ou da empresa contendo t ipo da acomodação, data
da inclusão e exclusão no plano, nomes dos dependentes com suas respect ivas datas de inclusão e exclusão no plano, em papel t imbrado com carimbo do CNPJ, e cópia
da carteirinha.
Documentos para ex – beneficiários de planos individuais: apresentar os 03 últ imos boletos quitados e cópia da carteirinha com início de vigência e acomodação
(enfermaria/apartamento), na falta da carteirinha enviar cópia do contrato anterior.

Procedimentos Carências contratuais Redução de carências

Atendimento de urgência e emergência 24 horas 24 horas

Consultas e exames médicos 30 dias 15 dias

Exames especiais e procedimentos de alta complexidade 180 dias 90 dias

Internações hospitalares eletivas 180 dias 90 dias

Parto a termo com os procedimentos 300 dias 300 dias

Doenças e lesões preexistentes 720 dias 720 dias

14/09/2017 12:33:06 Página 2 de 2


	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	Produto
	Taxa de Cadastro
	Regras Gerais
	Avaliação Médica
	Documentos Necessários
	Contratos e/ou Aditivos Vigentes
	Vigência / Vencimento
	Prazo de Entrega das Propostas
	Área de Comercialização / Utilização
	Exemplos de Reembolso
	Telefones Úteis
	Cancelamento do Contrato

	CRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS
	Critérios de Redução de Carência


