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1. Este instrumento é a proposta de Adesão aos contratos de plano de assistência à 

saúde, coletivos por adesão, celebrados entre a SOS PROVIDAS DE ASSISTENCIA 

SOCIAL  , CNPJ 09.362 657/0001-73 e doravante denominada contratante , e a 

INTERCLÍNICAS DO BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF 

sob n.° 22 694 698/0001-25 e na ANS sob n° 420 841, doravante denominada 

operadora,  e destinados à população que mantenha vínculo com a contratante que é 

a Pessoa Jurídica indicada nesta proposta.  

2.O Tipo de contratação é de natureza coletivo por adesão, consubstanciada na 

cobertura assistencial à saúde de beneficiários titulares com vínculo profissional, 

classista ou setorial com conselhos profissionais e entidades de classe nos quais seja 

necessário o registro para o exercício da profissão, os sindicatos, as centrais e as 

respectivas federações e confederações, as associações legalmente constituídas. 

3.A segmentação assistencial dos planos de saúde previstos neste contrato é de 

natureza ambulatorial e hospitalar sem obstetrícia, cuja cobertura assistencial à saúde 

será prestada através de serviços credenciados, conforme relação constante no Manual 

de Orientação do Beneficiário e disponibilizado no site da operadora 

www.interclinicasbrasil.com.br. 

 

4.A área de abrangência geográfica dos planos de saúde regulados por este contrato 

constitui-se por municípios e grupos de municípios do Estado de São Paulo,e na forma a 

seguir: 

 

MASTER ADESÃO ÚNICO ENFERMARIA 
Livre escolha Com atendimento em rede credenciada.                .   
Em São Paulo,Guarulhos,Suzano,Itaquaquecetuba,Mogi Das 
Cruzes,Poá,Aruja,Municípios do Grande Abc, Cidade de 
Santos,Campinas,Osasco,Diadema, São Bernardo dos Campos,Santo André,Mauá. 

 
MASTER ADESÃO ÚNICO APARTAMENTO 
Livre escolha Com atendimento em rede credenciada.                .   
Em São Paulo,Guarulhos,Suzano,Itaquaquecetuba,Mogi Das 
Cruzes,Poá,Aruja,Municípios do Grande Abc,Cidade de 
Santos,Campinas,Osasco,Diadema, São Bernardo dos Campos,Santo André,Cidade do 
Rio de Janeiro,Mauá.                       . 
E rede credenciada e/ou referenciada, e nas cidades onde o credenciamento não estiver 
concluído em atendimento com  reembolso.                                .   
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 Americana Bauru,Botucatu,Bragança 
Paulista,Carapicuíba,Catanduva,Caraguatatuba,Campinas,Franca,Guararema,Guaruja,It
u,Jacarei,Limeira,Lins,Maua,Marilia,Mairipora,Ourinhos,Praia-Grande,Presidente 
Prudente,Pindamonhangaba,Ribeirão Preto,Rio Claro,Santos,São Carlos,São 
Vicente,São Jose dos Campos,São Jose do Rio Preto,Sorocaba,Taboão Da 
Serra,Taubate,Ubatuba,Valinos,Vinhedo,Votuporanga,Suzano,Poa,Mogi das 
Cruzes,Arujá,Guarulhos,São Paulo,Osasco,São Caetano ,Santo André,São Bernardo do 
Campo,Diadema,Caieiras,Itatiba,Atibaia,Mairiporã,Bragança Paulista,e cidades 
atendidas pela rede de hospitais compreendidas pela classificação rede  Abrange 
 

O beneficiário  terá direito ao início de sua utilização na data indicada na tabela 

abaixo conforme o Início de Vigência e após a quitação do 1º boleto bancário e da 

taxa de adesão a ser enviada pela operadora 

TABELA DE INICIO DE VIGÊNCIA 

Data de adesão Inicio da Vigência 

Do dia 1 a 15 Dia 01 do mês subsequente 

Do dia 16 ao dia 30 Dia 15 do mês subsequente 

 

5 A aceitação da Proposta de adesão depende da comprovação do vínculo com a 

Entidade, sendo que os documentos comprobatórios desse vínculo estão sendo 

entregues ao vendedor, no ato da assinatura desta proposta, para a conferência  em até 

15 (quinze) dias pela Operadora, podendo esta Proposta ser recusada em razão da falta 

de elegibilidade. Em caso de recusa desta Proposta, o custo de implantação será 

devolvido pelo vendedor que a recebeu. 

6 O Contrato poderá ser extensivo ao cônjuge ou companheiro(a); filhos e/ou 

dependentes legalmente equiparados a filhos, solteiros, de até 21 (vinte e um) anos 

completos de idade;  A inclusão deverá respeitar o prazo máximo de 30 (trinta) dias após 

o nascimento, adoção, matrimônio ou do início do convívio em comum para 

aproveitamento da carência do titular, desde que apresentada a documentação 

pertinente e cumprimento ou não do prazo de carência, conforme estabelecido no 

Contrato Coletivo por adesão sendo responsável pela documentação e informações 

fornecidos), sobre as circunstâncias que possam influir na aceitação desta Proposta, na 

manutenção ou no valor mensal, sabendo que omissões ou dados errôneos acarretarão 

a perda de elegibilidade do titular bem como de seus dependentes. 
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7. Os prazos de carência são o(s) período(s) nos quais o(s) beneficiário(s) não terão 

direito a determinadas coberturas, mesmo que em dia com o pagamento da 

mensalidade. Haverá prazos de carências para utilização das coberturas conforme 

estipulados na Carência Contratual presente na Cláusula 7 do Contrato Coletivo por 

Adesão da operadora, representada no quadro cobertura da tabela abaixo. 

 

PRAZOS DE CARÊNCIAS 

 

Atendimento de Urgências ou Emergências, em Qualquer Unidade de 

Atendimento; após a vigência e implantação na operadora. 

24 

horas 

Consultas Médicas. 
30 

dias 

Tempo de Coagulação, Tempo de Protombina, Tempo de Sangramento, 

Testes Alérgicos (exceto perfil antigênico), Teste de Gravidez na Urina, 

Transaminases, Tipagem Sanguínea, Ureia, Urina Tipo I, Urocultura + 

Antibiograma e VDRL. Parasitológico de Fezes, Audiometria, Tonometria 

Computadorizada, Impedanciometria, , Amniocospia, Urofluxometria, Exames 

Otoneurológicos, Testes Ortópticos, Retinografia, ,Remoção Inter-Hospitalar; 

Exames Complementares, Não Relacionados tais como: Ácido Úrico, 

Acuidade Visual, Amilase, Bacterioscopia, Colesterol Total e Frações, 

Coprocultura, Creatinina, Espermograma, Fosfatase Alcalina, Fundoscopia, 

Glicemia, Hemograma Completo, Potássio, Sódio, Papanicolau 

60 

dias 

Evocado (exceto p300 e de tronco cerebral), Mapeamento, Eletromiografia, 

(Eletroneuromiografia e Planigrafia), Provas de Função Pulmonar, Radiologia 

Com Contraste, Intervencionista, Vascular. Pesquisa de BAAR, RPD (Reação 

Intradérmica de Mantoux), Radiologia Simples e Sem Contraste, T3, T4, TSH, 

(Exceto recombinante), Vulvoscopia; Colposcopia, Teste Ergométrico, 

Topografia Corneana, Campimetria, Cardiotocografia, Cistoscopia 

Ultrassonografia 

90 

dias 

Ressonância Magnética, Retossigmoidoscopia, Tomografia Computadorizada, 

Ureteroscopia.  

180 

dias 

Eletrocardiografia Dinâmica (Holter), MAPA (Monitoragem da Pressão 

Arterial), Eletrococleografia, Endoscopia Digestiva Alta, Broncoscopia, 

Colonoscopia, Colangiopancreatografia, Escanometria, Estudos Urodinâmicos 

180 

dias 

Arteriografia, Artroscopia, Biópsias, Biópsias Aspirativas Percutâneas, 

Colangiografia transcutânea, Densitometria Óssea, Ecocardiografia, 

Mielografia, Mamografia, Medicina Nuclear (Cintilografias e Mapeamentos). 

180 

dias 

Video-Laparoscopia, Exames Complementares e Procedimentos, como 180 
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Amniocentese, Anatomopatologia e Citologia, Angiofluoresceniografia, 

Angiografia Convencional ou Digital, Toracoscopia. 

dias 

Cirurgias Ambulatoriais Com Anestesia Local (Porte Zero), Terapias e 

Fisioterapias.  

180 

dias 

Quimioterapia e Radioterapia, Vacinas Constantes no Calendário Oficial do 

Ministério da Saúde, Remoções, Internações Cirúrgicas Eletivas nas Áreas de 

Dermatologia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia de 

Mao, Otorrinolaringologia, Hemodiálise, Eletrocardiografia, 

Eletroencefalografia, Polissonografia, Radiocirurgia, Angioplastia, Flebografia 

por cateterismo. 

180 

dias 

Cirurgia Urológica, Cirurgia Oftalmológica; Cirurgia Vascular, Linfática, 

Cardíaca, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia de Mama, Cirurgia 

Torácica e Cirurgia Endocrinológica; Ginecologica, Microcirurgia 

Reconstrutiva, Neurocirurgia, Cirurgia Oncológica, Diálise Peritoneal, 

Laparoscopias, Litotripsia, Hemodinâmica (Cineangiocoronariografia, 

Cateterismo Cardíaco). 

180 

dias 

Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Reparadora, Transplantes, Implantes ou 

Reimplantes. 

180 

dias 

Internações Decorrentes de Transtornos Psiquiátricos, Internações eletivas e 

programadas, Internações decorrentes de urgências/emergências. 

180 

Dias 

Eventos Cirúrgicos, Leitos de Alta Tecnologia e Procedimentos de Alta 

Complexidade Relacionados às Doenças e Lesões Preexistentes e Doenças 

Congênitas Conforme Definido pela Legislação Vigente. 

24 

mese

s 

 

Cobertura Parcial Temporária - CPT é aquela que admite, por um período 

ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano 

privado de assistência a saúde. 

8 Toda e qualquer alteração cadastral deverá ser informada a operadora. 

9 A utilização dos recursos e coberturas serão utilizadas  por meio dos prestadores 

credenciados da Operadora, respeitadas as condições contratuais. 

A utilização de reembolso somente poderá ser efetuada com o usuário sendo 

cadastrado no plano em categoria Apartamento,exclusivamente em casos de urgência 

ou emergência comprovada e conforme estipulado no Contrato Coletivo por Adesão. 

10 As coberturas excluídas são aquelas que não se incluem no «Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde» da ANS, bem como as despesas não cobertas 

citadas na Lei n° 9.656/98 e nas normas regulamentares da ANS. 
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11 Doença ou lesão preexistente é aquela da qual o usuário e/ou seus dependentes 

saibam serem portador(es) na data de adesão, seja por diagnóstico feito ou 

conhecido, devendo declará-la na Declaração de Saúde que acompanha esta 

Proposta. Havendo na Declaração de Saúde a informação de doença(s) ou lesão(ões) 

preexistente(s), poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária 

(CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses, 

contados a partir da data de início de vigência individual, a suspensão da cobertura 

para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e 

procedimentos cirúrgicos, desde que relacionado(s) à(s) doença(s) ou lesão(ões) 

preexistente(s) declarada(s). Caso haja necessidade, a entrevista qualificada será 

solicitada pela operadora. 

11 A data de vencimento do pagamento do valor mensal, bem como sua forma, 

serão aquelas indicadas na Proposta de Adesão, sendo que a falta de pagamento na 

data do seu vencimento acarretará multa compensatória de 5% (cinco por cento) 

sobre o referido valor mensal e acréscimo de mora de 10% ao mês (0,33 ao dia) 

sobre o valor do débito em atraso.  

No período de inadimplência, poderá ocorrer a suspensão automática das coberturas, 

cuja utilização somente será reestabelecida em até 72 horas, a partir da quitação do 

(s) valor (es) pendentes (s) e devida compensação bancária, acrescido (s) dos 

encargos e observada a possibilidade de cancelamento, conforme disposto nestas 

condições de adesão. 

12. Assumindo a condição de beneficiário titular, ficam outorgados à SOS 

PROVIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL amplos poderes para representar O titular, 

assim como o(s) seu(s) beneficiário(s) dependente(s), perante a operadora e/ou 

outros órgãos, em especial a ANS, no cumprimento e/ou nas alterações das 

coberturas contratuais, bem como nos reajustes dos seus valores mensais.  

16. Reajuste independentemente da data da adesão, o valor mensal poderá sofrer 

reajustes legais e contratuais na data de Aniversário do Contrato entre Entidade e 

Operadora,  a ocorrer sempre no mês Junho de cada ano, de forma cumulativa 

(parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações: a) reajuste financeiro; b) por 

índice de sinistralidade; c) por mudança de faixa etária conforme tabela de faixas 

etárias e que incidirá quando o beneficiário completar a idade limite; d) em outras 

hipóteses, e em conformidade com  legislação vigente.  

 

TABELA DE REAJUSTES DE FAIXA ETÁRIA 
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 Faixa Etária  acréscimos  Incidência  

1  00 a 18 anos  Sem 
acréscimos  

  

2  19 a 23 anos  16,7%  Sobre o preço estabelecido para faixa  
1  

3  24 a 28 anos  16,7%  Sobre o preço estabelecido para faixa  
2  

4  29 a 33 anos  10,2%  Sobre o preço estabelecido para faixa  
3  

5  34 a 38 anos  16,7%  Sobre o preço estabelecido para faixa  
4  

6  39 a 43 anos  14,3%  Sobre o preço estabelecido para faixa  
5  

7  44 a 48 anos  22,5%  Sobre o preço estabelecido para faixa  
6  

8  49 a 53 anos  24,7%  Sobre o preço estabelecido para faixa  
7  

9  54 a 58 anos  32,7%  Sobre o preço estabelecido para faixa  
8  

10  59 anos ou 
mais  

47,85%  Sobre o preço estabelecido para faixa  
9  

 

Este contrato tem vigência mínima de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, 

automaticamente, por prazo indeterminado, desde que não ocorra denúncia, por 

escrito, de qualquer das partes, envolvidas.Em caso de rescisão do contrato coletivo, 

a operadora fará a comunicação desse fato, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. 

Em caso de rescisão antes do prazo de 12 meses por inadimplência, desistência ou  

fraude por parte do beneficiário o mesmo incorrerá em multa contratual equivalente a 

50% dos valores restantes para a conclusão do contrato. 

 

17 A perda da qualidade de Beneficiário dar-se-á em um dos seguintes casos: - 

Titular  a) rescisão deste Contrato; b) cessação do vínculo entre o Beneficiário Titular 

e a Contratante;  c) constatação de fraude praticada pelo Beneficiário Titular, apurada 

de acordo com a legislação vigente; d) solicitação expressa do Beneficiário Titular à 

Contratante, mediante aviso-prévio de 30 (trinta) dias, ou qualquer outra condição de 

perda da condição de elegibilidade prevista neste contrato; e) exclusão do Beneficiário 

Titular do Contrato; f) constatação de fraude praticada pelo Beneficiário Dependente, 

apurada de acordo com a legislação vigente; g) falecimento do titular. 
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18 Os benefícios poderão ser cancelados:Por solicitação expressa, à 

Operadora;por falta de pagamento de 1 (um) valor mensal por prazo superior a 30 

(trinta) dias, com a consequente exclusão e a dos beneficiários não o eximindo do 

pagamento de débitos das mensalidades não quitadas, inclusive quanto ao registro no 

cadastro de proteção ao crédito - SPC e SERASA; c) por outros casos de 

cancelamentos previstos na regulamentação.  

19 No caso de cancelamento deverá ser devolvido a  operadora o cartão de 

identificação de todos os participantes do contrato. assumindo as responsabilidades 

civis, criminais e financeiras por toda e qualquer utilização indevida das coberturas, 

incluindo a utilização por terceiros. 

20. O BENEFICIÁRIO afirma ter ciência que será excluído do plano de saúde em 

casos de fraude, declaração de informações falsas, incompletas ou omissões, como 

também na hipótese de utilização indevida do cartão de identificação,autorizando 

terceiros a utilizar seu cartão de identificação para realização de quaisquer 

procedimentos, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para se ressarcir dos 

danos sofridos. 

21 Fica estabelecido que serão suspensos os serviços prestados aos Beneficiários 

da CONTRATANTE, caso haja atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento das 

mensalidades, ressalvados os atendimentos àqueles que estejam internados antes da 

suspensão. 

22 A responsabilidade pela coberturas contratuais é da INTERCLINICAS DO 

BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., operadora especializada em saúde, 

localizada na Av Itaquera 2595  cj 03, Vila Talarico, e Rua 24 de maio n 188 cj 336 , 

Republica  Centro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo - Inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 25 694 698/0001-25 - e na ANS sob o n° 420 841 

 

23 Conforme CDC o usuário poderá  desistir desta proposta, sem ônus, desde que a 

decisão seja comunicada por escrito à Operadora no prazo máximo de 7 (sete) dias, 

contados a partir da data da adesão, autorizando a cobrança do custo de implantação 

e do valor mensal, caso esse prazo não seja observado. 
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24 O beneficiário titular deverá preencher declaração de saúde, no momento da 

adesão contratual, ou da inclusão posterior de dependente, informando o conhecimento 

de DLP, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à exclusão do contrato, 

conforme o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9656, de 1998. 

24 A transferência de plano somente será aceita após ter sido completado um ano de 

vigência do contratual, por ocasião de sua renovação, e, posteriormente, a cada 12 

(doze) meses, e durante o mês de aniversário do contrato, desde que a Contratante e o 

Beneficiário estejam em dia com suas obrigações contratuais e ciente de que: 

25 A Segunda via do boleto bancário e a cópia do Contrato Coletivo por  Adesão 

poderá ser emitida no site da Interclínicas ou solicitado pelo fone de atendimento (11) 

3995 7301  ou 0800 580 4565 

26 Para eventuais divergências jurídicas fica eleito o fórum da cidade da sede da 

Operadora. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o nosso SAC 0800 580 4565 

 


