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ANS – n° 34312-9 

 

PLANO BÁSICO 

 

Documentação necessária para adesão: 

 

Proponente titular: 

● Para o proponente titular: cópia do RG, do CPF e do cartão do SUS. 

● Cópia do comprovante de residência (mês atual) – pode ser conta de água, luz ou telefone. 

● Cópia dos contracheques dos três últimos meses, devendo o último contracheque ser o do mês do 
momento da adesão. 

● Declaração da instituição de ensino onde trabalha, constando que a instituição é credenciada junto ao 

MEC, bem como que o proponente possui vínculo ativo. 

● No caso de proponente titular aposentado: apresentar cópia da CTPS ou último comprovante de vínculo 
com instituição de ensino pública ou privada, juntamente com o termo de aposentadoria emitido pelo INSS ou 

entidade de previdência própria vinculada a instituição de ensino pela qual se aposentou. 
Para todos os dependentes: 

● Cópia do RG, do CPF e do cartão do SUS 

● Para recém-nascidos:  cópia da certidão de nascimento; criança de 0 a 06 meses, nascida ou não pelo 
plano - não precisa trazer recém nascido. Deve apresentar cópia do relatório de alta hospitalar e  preenchimento 

da entrevista qualificada com o médico do plano; após 06 meses e até 01 ano – trazer cópia do relatório de alta 
hospitalar e trazer criança para entrevista qualificada; acima de 01 ano – não precisa o relatório de alta hospitalar, 
mas a criança terá que vir para a entrevista qualificada. 

● Para esposo(a): cópia da certidão de casamento. 

● Para companheiro(a): será aceita apenas certidão de união estável.  

● Para filhos solteiros até 21 anos: certidão de nascimento. Para os maiores de 21 anos até completarem 

24 anos – além da certidão de nascimento, trazer também comprovante de matrícula da instituição de nível 
superior onde esteja estudando.    

● Para enteados, menores sob guarda ou adotados (equiparados a filhos): além da certidão de nascimento, 

apresentar também termo oficial que comprove esta condição. 

● Para netos, menores de 24 anos: apresentar também a certidão de nascimento. 

mailto:apubsaude@apubsaude.com.br
http://www.apubsaude.com.br/

