
                 PROPOSTA DE ADESÃO 
           PLANO COLETIVO POR ADESÃO   

BÁSICO
ENFERMARIA

++ =

GP (GRAU DE PARENTESCO)

(01) - CÔNJUGE          
(02) - FILHO(A)
(03) - ENTEADO(A)     
(04) - NETOS

ESTADO CIVIL (EC)

(01) - CASADO(A)         
(02) - SOLTEIRO(A)
(03) - DIVORCIADO(A)  
(04) - VIÚVO(A)
(05) - OUTROS

CARÊNCIA

(00) - NORMAL   
(01) - ISENTO
(02) - REDUZIDA

   1)   Declaro minha intenção de aderir ao Plano de Assistência Médica da APUB SAÚDE  na segmentação Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia, no padrão de 
         acomodação acima escolhido, e que as informações por mim prestadas nesta Proposta de Adesão, bem como na Declaração de Saúde referentes ao Usuário 
         Titular e Dependentes, respeitada integralmente a ordem ali estabelecida, são verdadeiras e completas, sendo prestadas livre e espontaneamente e tenho 
         ciência do Art. 766 do Código Civil Brasileiro, o qual dispõe que se o Proponente estiver omitindo circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta 
         ou no valor da contraprestação pecuniária, perderá o direito de qualquer cobertura do Plano de Assistência Médica e pagarei a contraprestação vencida.

   2)   Recebi, neste ato, cópia desta Proposta de Adesão e da Declaração de Saúde, referentes ao produto adquirido, e tenho conhecimento que estes, bem como 
         os outros documentos necessários à sua aceitação deverão ser protocolados na APUB SAÚDE em até 03(três) dias úteis da data de sua assinatura.

   3)   A cópia do Contrato/Regulamento encontra-se disponível no site e sede da APUB SAÚDE, ou na sede da empresa/entidade contratante ao qual sou vinculado.

   4)   Tenho conhecimento de que esta Proposta de Adesão, a Declaração de Saúde, bem como os documentos inerentes à sua aceitação, não poderão conter emendas, 
         rasuras, dados incorretos ou incompletos, o que dá direito à APUB SAÚDE de não aceitá-la e de solicitar a substituição da documentação.

   5)   Estou ciente que a data de vigência do contrato será a partir do pagamento da primeira parcela, desde que já tenha sido efetuada a Entrevista Qualificada
         (Declaração de Saúde) com profissional médico, aprovada e validada pelo Médico Auditor da APUB Saúde.

   6)   Declaro estar ciente que o adiantamento de qualquer valor não implica na aceitação desta Proposta de Adesão, e que será devolvido em caso de não aceitação
         da mesma.
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VALOR TOTAL DOS DEPENDENTESVALOR DO TITULAR DO PLANO

MATRÍCULA Nº 

INICIO DA COBERTURA 

PRAZOS E VENCIMENTO

1º VENCIMENTO 

______/______/______ ______/______/______

IMPORTANTE

1a. via: APUB Saúde
2a. via: Proponente Titular



DECLARAÇÃO DE SAÚDE 
ANS –

 
n° 34312-9

 

Rede Credenciada da APUB Saúde Fora da Rede Credenciada APUB Saúde

1) No preenchimento desta declaração tem a opção de ser orientado, sem ônus financeiro, por um médico indicado pela APUB Saúde ou por um de sua confiança, caso em que 
    as despesas com honorários serão de sua responsabilidade.

O Proponente tem ciência e concorda que:

2) A Declaração de Saúde tem por objetivo registrar a existência de doenças e lesões preexistentes, como sendo  aquelas que o  proponente tenha  conhecimento no  momento da 
    assinatura do contrato, em relação a si próprio ou a qualquer de seus dependentes.
3) Havendo Declaração de Doença ou lesão preexistente, serão oferecidas duas opções:
     A) CPT - Cobertura Parcial Temporária: O proponente não terá direito aos procedimentos de alta complexidade, cirúrgicos ou leitos de alta tecnologia relacionados à doença 
          ou lesão declarada, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.
     B) Agravo: Acréscimo no custo mensal do plano para que o proponente tenha direito à cobertura completa da doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de 
          carências contratuais.
4) Nenhuma cobertura será negada ao beneficiário em relação à doenças ou lesões preexistentes não  declaradas, até que a  APUB Saúde apresente as provas concretas junto à  
    ANS de  que o beneficiário omitiu a doença ou lesão no preenchimento desta declaração. Até a decisão da ANS não haverá suspensão do contrato nem do atendimento.
5) A omissão de informação sobre a existência de doença ou lesão preexistente da qual o proponente saiba ser portador no momento do preenchimento desta declaração, desde 
    que comprovado junto à ANS, pode acarretar a suspensão ou o cancelamento do contrato. Nesse caso, o beneficiário será responsável pelo pagamento das  despesas realizadas
    com  o  tratamento da  doença ou lesão omitida, a partir da data em que tiver recebido comunicado ou notificação da APUB Saúde alegando a existência de doença ou lesão 
    preexistente não declarada

1a. via: APUB Saúde
2a. via: Proponente Titular



TERMO DE AUTORIZAÇÃO  
ANS –

 
n° 34312-9

 

1a. via: APUB Saúde
2a. via: Proponente Titular

Matricula

Unidade

Telefone Celular

Autorizo, por meio deste, a APUB- Saúde  -  Ass.  dos Professores Universitários da Bahia a proceder, junto à

Banco ______________, a partir de ____/____/____ débito em minha Conta Corrente de Nº _____________

da Agência Nº _________________, referente ao Plano de Assistência Médico Hospitalar da APUB Saúde,

nos termos e condições a seguir descritas:

I. Valor referente a mensalidade do titular e dependentes;

II. Taxa de inscrição ao plano, no valor de 100% (cem por cento) da mensalidade, a ser cobrada uma única
    vez;

III. Eventuais taxas extras;

IV. Valores referentes a co-participação.

Estou ciente de que a ausência de pagamento por 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, decorrente de 

insuficiência de saldo da Conta Corrente referida, implica em cancelamento automático do plano.
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