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Informações para dependentes:
Ameplan: Regra Familiar: (Parentes por afinidade) sogro, sogra, nora, genro, padrasto, madrasta. Parentes consanguíneos: Pai, mãe, filhos, irmãos, avós, netos, netas, sobrinhos, primos e 
tios (a partir de 02 vidas). Regra Individual: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) solteiros (as) até 21 Anos, 11 meses e 29 dias e 24 anos, 11 meses e 29 dias se universitário e solteiro.
Dentalpar: Parentes por afinidade: sogro(a), nora, genro, padrasto, madrasta. - Parentes consanguíneos: Pai, mãe, filhos(as), irmãos(ãs), avós, netos, sobrinhos, primos e tios.
Garantia de Saúde: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) ou equiparados até 39 anos e solteiros. 
NotreDame Intermédica: Cônjuge ou companheiro(a), filho(a), enteados, solteiros até 39 anos, 11 meses e 29 dias, ou inválido de qualquer idade (comprovar o estado de invalidez através 
de documentos atuais | relatório médico e decisão judicial), menores sob guarda e tutelados até 18 (anos), de acordo com o Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente.
Plena Saúde: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e  24 anos se universitário e solteiro.
São Cristóvão: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e 24 anos se universitário e solteiro.
Unihosp: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 20 Anos, 11 meses e 29 dias  e 23 anos, 11 meses e 29 dias  se universitário e solteiro.
Unimed VR: Filhos e /ou dependentes legalmente equiparados a filhos solteiros até 17 anos, 11 meses e 29 dias e até 24 anos incompletos (23 anos, 11 meses e 29 dias) no caso de 
filhos solteiros universitários; filhos e /ou dependentes equiparados a filhos inválidos, de qualquer idade devidamente comprovada a invalidez. Filho adotivo ou sob guarda provisória, com 
aproveitamento do período de carências já cumpridas pelo adotante, desde que efetiva em até 30 (trinta) dias após o deferimento da solução.
Vitallis: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e 24 anos se universitário e solteiro.

Quem pode aderir?
Funcionários do Comércio, Serviços ou Indústria

Documentação necessária:
Ameplan: RG, CPF, comp. de endereço: Comerciante: Cópia do contrato social e/ou última alteração / Requerimento de empresário e/ou MEI (*) (com no mínimo 180 dias de registro e 
ativo) e comprovação de filiação na entidade / Comerciário: Cópia da carteira de trabalho ou último contra cheque (com até 90 dias do mês da competência) e comp. de filiação na entidade 
(*) necessário o envio do Cartão do CNPJ.
Dentalpar: RG, CPF, comp. de endereço: Comerciante: Cópia do contrato social e/ou última alteração / Requerimento de empresário e/ou MEI (*) (com no mínimo 180 dias de registro e 
ativo) e comprovação de filiação na entidade / Comerciário: Cópia da carteira de trabalho ou último contra cheque (com até 90 dias do mês da competência) e comp. de filiação na entidade. 
(*) necessário o envio do Cartão do CNPJ.
Garantia de Saúde: RG, CPF, comp. de endereço: Comerciante: Cópia do contrato social e/ou última alteração / Requerimento de empresário e/ou MEI (*) (com no mínimo 180 dias de 
registro e ativo) e comprovação de filiação na entidade / Comerciário: Cópia da carteira de trabalho ou último contra cheque (com até 90 dias do mês da competência) e comp. de filiação 
na entidade / CNS (Cartão Nacional de Saúde) - (*) necessário o envio do Cartão do CNPJ.
NotreDame Intermédica: RG, CPF, Comprovante de Endereço / Ficha de filiação à entidade + Holerite ou CPTS comprovando vinculo a empresa do comércio. *Categorias do comércio 
e serviços aceitas disponíveis no site.
Plena Saúde: RG, CPF, comp. de endereço: Comerciante: Cópia do contrato social e/ou última alteração / Requerimento de empresário e/ou MEI (*) (c/no mínimo 180 dias de registro e 
ativo) e comprovação de filiação na entidade / Comerciário: Cópia da carteira de trabalho ou último contra cheque (com até 90 dias do mês da competência) e compr. de filiação na entidade 
/ CNS (Cartão Nacional de Saúde) - (*) necessário o envio do Cartão do CNPJ.
São Cristóvão: RG, CPF, comp. de endereço: Comerciante: Cópia do contrato social e/ou última alteração / Requerimento de empresário e/ou MEI (*) (com no mínimo 180 dias de registro 
e ativo) e compr. de filiação na entidade / Comerciário: Cópia da carteira de trabalho ou último contra cheque (com até 90 dias do mês da competência) e compr. de filiação na entidade /  
CNS (Cartão Nacional de Saúde) - (*) necessário o envio do Cartão do CNPJ.
Unihosp: RG, CPF, comp. de endereço / Comerciante: Cópia do contrato social e/ou última alteração / Requerimento de empresário e/ou MEI(*) (com no mínimo 180 dias de registro e 
ativo) e comprovação de filiação na entidade / Comerciário: Cópia da carteira de trabalho ou último contra cheque (com até 90 dias no mês da competência) e comprovação de filiação na 
entidade / CNS (Cartão Nacional de Saúde). (*) necessário o envio do Cartão do CNPJ.
Unimed VR: RG, CPF, comp. de endereço / CNS (Cartão Nacional de Saúde) - Comerciante: Cópia do contrato social e/ou última alteração / Requerimento de empresário e/ou MEI (com 
no mínimo 180 dias do registro e ativo) e comp. de filiação na entidade / Comerciário: Cópia da carteira de trabalho ou último contra cheque e comprovação de filiação na entidade.
Vitallis: RG, CPF, compr. de endereço / CNS (Cartão Nacional de Saúde) - Comerciante: Cópia do contrato social e/ou última alteração / Requerimento de empresário e/ou MEI (*) (c/no 
mínimo 180 dias de registro e ativo) e compr. de filiação na entidade / Comerciário: Cópia da carteira de trabalho ou último contra cheque e/ compr. de filiação na entidade - (*) necessário 
o envio do Cartão do CNPJ ativo e Declaração de Autenticidade do MEI com firma reconhecida em cartório e Inscrição Estadual / Municipal.

Operadoras disponíveis para comercialização:

Volta Redonda
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Custo de filiação:
R$ 3,00 no boleto

Entrevista Qualificada
Ameplan: a partir de 59 anos
Plena Saúde: a partir de 48 anos
Unimed VR: Para todos os usuários, 
independente da idade

Idade limite para aceitação
Ameplan: 74 anos, 11 meses e 29 dias
Dentalpar: Sem limite
Garantia de Saúde: 79 anos, 11 meses e 29 dias
NotreDame Intermédica: 58 anos
Plena Saúde: 58 anos, 11 meses e 29 dias
São Cristóvão: 74 anos, 11 meses e 29 dias
Unihosp: 58 anos, 11 meses e 29 dias
Unimed VR: 80 anos, 11 meses e 29 dias
Vitallis: 58 anos, 11 meses e 29 dias
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Informações para dependentes:
Dentalpar: Parentes por afinidade: sogro(a), nora, genro, padrasto, madrasta. Parentes consanguíneos: Pai, mãe, filhos(as), irmãos(ãs), avós, netos, sobrinhos, primos e tios.
Garantia de Saúde: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) ou equiparados até 39 anos e solteiros.
NotreDame Intermédica: Cônjuge ou companheiro(a), filho(a), enteados, solteiros até 39 anos, 11 meses e 29 dias, ou inválido de qualquer idade (comprovar o 
estado de invalidez através de documentos atuais | relatório médico e decisão judicial), menores sob guarda e tutelados até 18 (anos), de acordo com o Código Civil 
e Estatuto da Criança e do Adolescente.
Plena Saúde: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e  24 anos se universitário e solteiro.
São Cristóvão: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e 24 anos se universitário e solteiro.
Unihosp: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 20 Anos, 11 meses e 29 dias  e 23 anos, 11 meses e 29 dias  se universitário e solteiro.
Vitallis: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e 24 anos se universitário e solteiro.

Entrevista Qualificada
Plena Saúde: a partir de 48 anos

Idade limite para aceitação
Dentalpar: sem limite
Garantia de Saúde: 79 anos, 11 meses e 29 dias.
NotreDame Intermédica: 58 anos
Plena Saúde: 58 anos, 11 meses e 29 dias
São Cristóvão: 74 anos, 11 meses e 29 dias
Unihosp: 58 anos, 11 meses e 29 dias
Vitallis: 58 anos, 11 meses e 29 dias

Custo de filiação:
R$ 2,00 no boleto

Quem pode aderir?
Func. Públicos: Estadual, Federal e Municipal - NotreDame Intermédica: Servidores Públicos Federais

Operadoras disponíveis para comercialização:

Documentação necessária:
Dentalpar: RG, CPF, Comp. Endereço, Holerite (caso não conste o desconto da entidade no holerite, preencher Ficha Associativa.
Garantia de Saúde: RG, CPF, comp. de endereço / Holerite (caso não conste o desconto da entidade no holerite, preencher ficha associativa) / CNS (Cartão Nacional 
de Saúde).
NotreDame Intermédica: RG, CPF, comp. de end. / Ficha de filiação à entidade + Holerite ou Nomeação de Cargo Público ou Contrato de Trabalho.
Plena Saúde: RG, CPF, comp. de end. / holerite (caso não conste o desconto da entidade no holerite), Cartão Nacional de saúde, cartão do SUS + Ficha Associativa.
São Cristóvão: RG, CPF, comp. end. / Holerite, (caso não conste o desconto da entidade no holerite preencher Ficha Associativa) / CNS (Cartão Nacional de Saúde).
Unihosp: RG, CPF, comp. de endereço / Holerite (caso não conste o desconto da entidade no holerite, preencher ficha associativa) / CNS (Cartão Nacional de Saúde).
Vitallis: RG, CPF, comp. de end. / Holerite, (caso não conste o desconto da entidade no holerite preencher Ficha Associativa) / CNS (Cartão Nacional de Saúde).
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Entrevista Qualificada
Ameplan: a partir de 59 anos
Plena Saúde:  a partir de 48 anos

Idade limite para aceitação
Ameplan: 74 anos, 11 meses e 29 dias
Dentalpar: Sem limite
Garantia de Saúde: 79 anos, 11 meses e 29 dias
Plena Saúde: 58 anos, 11 meses e 29 dias
São Cristóvão: 74 anos, 11 meses e 29 dias
Unihosp: 58 anos, 11 meses e 29 dias
Vitallis: 58 anos, 11 meses e 29 dias

Informações para dependentes:
Ameplan: Regra Familiar: (Parentes por afinidade) sogro, sogra, nora, genro, padrasto, madrasta. Parentes consanguíneos: Pai, mãe, filhos, irmãos, avós, netos, 
netas, sobrinhos, primos e tios (a partir de 02 vidas) - Regra Individual: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) solteiros (as) até 21 Anos, 11 meses e 29 dias e 24 
anos, 11 meses e 29 dias se universitário e solteiro. Pai, Mãe,irmão (menor), de titulares até 17 anos, 11 meses e 29 dias.
Dentalpar: Parentes por afinidade: sogro(a), nora, genro, padrasto, madrasta. Parentes consanguíneos: Pai, mãe, filhos(as), irmãos(ãs), avós, netos, sobrinhos, primos 
e tios. - **Regra exclusiva para o Plano Master IV: Na Entidade ABE EAD, será necessária a inclusão de um maior de idade, para composição familiar.
Garantia de Saúde: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) ou equiparados até 39 anos e solteiros. Pai, Mãe, irmão (menor), de titulares até 17 anos, 11 meses e 29 dias.
Plena Saúde: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e 24 anos se universitário e solteiro. Pai, Mãe, irmão (menor), de titulares até 17 anos, 11 meses e 29 dias
São Cristóvão: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e 24 anos se universitário e solteiro. Pai, Mãe, irmão (menor), de titulares até 17 anos, 11 meses e 29 dias.
Unihosp: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 20 Anos, 11 meses e 29 dias e 23 anos, 11 meses e 29 dias se universitário e solteiro. Pai, Mãe, irmão (menor), de titulares 
até 17 anos, 11 meses e 29 dias

Custo de filiação:
R$ 4,50 no boleto

Quem pode aderir?
Estudantes

Operadoras disponíveis para comercialização:

Documentação necessária:
Ameplan: RG, CPF, Comp. de endereço / Certificado ou declaração escolar (a partir de 2 anos + Ficha associativa).
Dentalpar: RG, CPF, Comp. de endereço / Certificado ou declaração escolar (a partir de 2 anos)  + Ficha associativa).
Garantia de Saúde: RG, CPF, comp. de endereço / Certificado da escola / Ficha associativa / CNS (Cartão Nacional de Saúde) / Estudantes a partir de 6 meses / *menor 
de 07 anos, desde que acompanhado de outro beneficiário com idade igual ou superior a 18 anos.
Plena Saúde: RG,CPF,Comp. Endereço, Certificado ou declaração da Escola ( a partir de 6 meses),  Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS) + Ficha Associativa.
São Cristóvão: RG,CPF,Comp. Endereço, Certificado ou declaração da Escola (a partir de 2 anos) + Ficha Associativa / CNS (Cartão Nacional de Saúde).
Menor de 06 anos, desde que acompanhado de outro beneficiário com idade igual ou superir a 18 anos.
Unihosp: RG, CPF, comp. de endereço / Certificado da escola ( a partir de 02 anos)  / Ficha associativa / CNS (Cartão Nacional de Saúde).
Vitallis: RG, CPF, comp. de endereço / Certificado ou declaração da Escola (a partir de 2 anos), Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS) + Ficha Associativa e o CNS 
(Cartão Nacional de Saúde).
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Informações para dependentes:
NotreDame Intermédica: Cônjuge ou companheiro(a), filho(a), enteados, solteiros até 39 anos, 11 meses e 29 dias, ou inválido de qualquer idade 
(comprovar o estado de invalidez através de documentos atuais | relatório médico e decisão judicial), menores sob guarda e tutelados até 18 (anos), 
de acordo com o Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente.
São Cristóvão: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e 24 anos se universitário e solteiro.
Unihosp: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 20 Anos, 11 meses e 29 dias  e 23 anos, 11 meses e 29 dias se universitário e solteiro.
Vitallis: Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e 24 anos se universitário e solteiro.

Custo de filiação:
R$ 5,00 no boleto

Quem pode aderir?
Profissional Liberal
NotreDame Intermédica: Profissionais Liberais: Profissionais Liberais: Relações Públicas, Biomédico, Jornalista, Veterinário, Administradores, 
Arquitetos, Assistente Social, Atuário, Contabilista, Economista, Educação Física, Engenheiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo Nutricionista, 
Odontólogo, Psicólogo, Marketing, Publicidade Propaganda, Tecnologia da Informação, Turismo, Publicitários, Comércio Exterior, Ciências da
Computação, Recursos Humanos e Corretor de Imóveis.

Documentação necessária:
NotreDame Intermédica: RG / CPF / Comp. endereço / Cópia autenticada do diploma, ou Comp. do Certificado de Registro no Conselho Regional 
ou / Comp. de contribuição sindical da categoria / Ficha de filiação à entidade.
São Cristóvão: Cópia do Diploma ou certificado ou Registro no Conselho de Classe ou Comp. de Contribuição Sindical da Categoria + Ficha de 
Filiação / CNS (Cartão Nacional de Saúde).
Unihosp: RG / CPF /Compr. de endereço • Cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão do curso ou Comprovante do Certificado de 
Registro no Conselho Regional ou • Comp. de contribuição sindical da categoria • Ficha de filiação à entidade CNS (Cartão Nacional de Saúde)
Vitallis: RG, CPF, comp. de end. / Cópia do registro de inscrição no conselho de sua entidade de classe / Nº do CNS (Cartão Nacional de Saúde)

Operadoras disponíveis para comercialização:

Idade limite para aceitação
NotreDame Intermédica: 58 anos
São Cristóvão: 74 anos, 11 meses e 29 dias
Unihosp: 58 anos, 11 meses e 29 dias
Vitallis: 58 anos, 11 meses e 29 dias.

ANS nº 35.901-7
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Informações para dependentes:
Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 20 Anos, 11 meses e 29 dias e 23 anos, 11 meses e 29 dias se universitário e 
solteiro.

Idade limite para aceitação
69 anos, 11 meses e 29 dias

Custo de filiação:
R$ 3,00 no boleto

Quem pode aderir?
Todos os funcionários devidamente registrados na indústria, comércio ou serviço do setor automotivo.

Documentação necessária:
RG, CPF, comp. de endereço / Contrato social ou Firma Individual, CEI / MEI ou Requerimento de Empresário individual ( (com 
no mínimo 180 dias de registro e ativo) / Holerite ou Carteira Profissional / CNS (cartão nacional de saúde). (*) necessário o 
envio do Cartão do CNPJ.

Operadoras disponíveis para comercialização:

Corpore Administradora

ANS nº 41.896-0
Unihosp

ANS nº 38.525-5
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Informações para dependentes:
Garantia de Saúde: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) ou equiparados até 39 anos e solteiros.
NotreDame Intermédica: Cônjuge ou companheiro(a), filho(a), enteados, solteiros até 39 anos, 11 meses e 29 dias, ou 
inválido de qualquer idade (comprovar o estado de invalidez através de documentos atuais | relatório médico e decisão 
judicial), menores sob guarda e tutelados até 18 (anos), de acordo com o Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente.
Unimed Volta Redonda: filhos e /ou dependentes legalmente equiparados a filhos solteiros até 17 anos, 11 meses e 29 dias 
e até 24 anos incompletos (23 anos, 11 meses e 29 dias) no caso de filhos solteiros universitários; filhos e /ou dependentes 
equiparados a filhos inválidos, de qualquer idade devidamente comprovada a invalidez. Filho adotivo ou sob guarda provisória, 
com aproveitamento do período de carências já cumpridas pelo adotante, desde que efetiva em até 30 (trinta) dias após o 
deferimento da solução.

Entrevista Qualificada
Unimed VR: Para todos os usuários, independente
da idade

Idade limite para aceitação
Garantia de Saúde: 79 anos, 11 meses e 29 dias
NotreDame Intermédica: 58 anos
Unimed VR: 80 anos, 11 meses e 29 dias

Custo de filiação:
R$ 5,00 no boleto

Quem pode aderir?
Profissionais no ramo da informática (curso básico, profissionalizante, técnico e ou superior em tecnologia da informação).

Documentação necessária:
Garantia de Saúde:RG, CPF, comprovante de endereço / Ficha associativa / Cópia do Diploma ou certificado ou cópia da 
carteira profissional / CNS (Cartão Nacional de Saúde).
NotreDame Intermédica: RG / CPF / Comprovante de Endereço/ Ficha de filiação à entidade + CTPS + Diploma e/ou 
Certificado autenticado.
Unimed Volta Redonda: RG, CPF, comprovante de endereço / ficha associativa / Cópia do Diploma ou certificado e cópia 
carteira profissional / CNS (Cartão Nacional de Saúde).

Operadoras disponíveis para comercialização:

ANS nº 35.901-7
NotreDame IntermédicaCorpore Administradora

ANS nº 41.896-0
Garantia de Saúde

ANS nº 34.306-4

Volta Redonda
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Informações para dependentes:
Garantia de Saúde: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) ou equiparados até 39 anos e solteiros.
NotreDame Intermédica: Cônjuge ou companheiro(a), filho(a), enteados, solteiros até 39 anos, 11 meses e 29 dias, ou inválido de qualquer idade 
(comprovar o estado de invalidez através de documentos atuais | relatório médico e decisão judicial), menores sob guarda e tutelados até 18 (anos), 
de acordo com o Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente.
São Cristóvão: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e 24 anos se universitário e solteiro.
Unihosp: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 20 Anos, 11 meses e 29 dias  e 23 anos, 11 meses e 29 dias se universitário e solteiro.

Custo de filiação:
R$ 5,00 no boleto

Quem pode aderir?
Os médicos, auxiliares médicos, anestesistas, biomédicos, dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal, protéticos, enfermeiros, técnicos e auxiliares
em enfermagem, técnicos de laboratório e análises clínicas, veterinários, nutricionistas, fisioterapeutas, acupunturista, psicólogos e psicoterapeutas.

Documentação necessária:
Garantia de Saúde: Certificado de registro no conselho regional ou comprovante de contribuição sindical da categoria ou cópia do diploma/CNS 
(Cartão Nacional de Saúde).
Notredame Intermédica: RG / CPF / Comprovante de endereço / Ficha de filiação à entidade | Cópia autenticada do diploma e/ou certificado de 
conclusão do curso autenticado
São Cristóvão: Certificado de registro no conselho regional ou comprovante de contribuição sindical da categoria ou cópia do diploma / CNS (Cartão 
Nacional de Saúde).
Unihosp: RG, CPF, comp. de endereço, holerite atualizado ou Carteira Profissional, ficha de filiação e  CNS (Cartão Nacional de Saúde).

Operadoras disponíveis para comercialização:

Corpore Administradora

ANS nº 41.896-0
Garantia de Saúde

ANS nº 34.306-4
São Cristóvão

ANS nº 31.421-8ANS nº 35.901-7
NotreDame Intermédica Unihosp

ANS nº 38.525-5

Idade limite para aceitação
Garantia de Saúde: 79 anos, 11 meses e 29 dias
NotreDame Intermédica: 58 anos
São Cristóvão: 74 anos, 11 meses e 29 dias
Unihosp: 58 anos, 11 meses e 29 dias
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Informações para dependentes:
Ameplan:
Regra Familiar: (Parentes por afinidade) sogro, sogra, nora, genro, padrasto, madrasta. Parentes consanguíneos: Pai, mãe, filhos, 
irmãos, avós, netos, netas, sobrinhos, primos e tios (a partir de 02 vidas).
Regra Individual: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) solteiros (as) até 21 Anos, 11 meses e 29 dias e 24 anos, 11 meses e 
29 dias se universitário e solteiro.
NotreDame Intermédica: Cônjuge ou companheiro(a), filho(a), enteados, solteiros até 39 anos, 11 meses e 29 dias, ou inválido 
de qualquer idade (comprovar o estado de invalidez através de documentos atuais | relatório médico e decisão judicial), menores 
sob guarda e tutelados até 18 (anos), de acordo com o Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente.

Entrevista Qualificada
Ameplan: a partir de 59 anos

Idade limite para aceitação
Ameplan: 74 anos, 11 meses e 29 dias
NotreDame Intermédica: 58 anos

Custo de filiação:
R$ 2,00 no boleto

Quem pode aderir?
Ameplan: Funcionários Públicos (Estadual, Federal e Municipal)
NotreDame Intermédica: Escreventes Técnicos Judiciários do Tribunal de Justiça de SP

Documentação necessária:
Ameplan: RG, CPF, comp. de end. / Holerite (caso não conste o desconto da entidade no holerite, preencher ficha associativa).
NotreDame Intermédica: RG/ CPF / Comprovante de Endereço/ Ficha de Filiação à entidade + Holerite ou Nomeação de Cargo 
Público ou Contrato de Trabalho.

Operadoras disponíveis para comercialização:

ANS nº 35.901-7
NotreDame IntermédicaAmeplanCorpore Administradora

ANS nº 41.896-0
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Informações para dependentes:
Ameplan:
Regra Familiar: (Parentes por afinidade) sogro, sogra, nora, genro, padrasto, madrasta. Parentes consanguíneos: Pai, mãe, filhos, 
irmãos, avós, netos, netas, sobrinhos, primos e tios (a partir de 02 vidas)
Regra Individual: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) solteiros (as) até 21 Anos, 11 meses e 29 dias e 24 anos, 11 meses e 
29 dias se universitário e solteiro.
NotreDame Intermédica: Cônjuge ou companheiro(a), filho(a), enteados, solteiros até 39 anos, 11 meses e 29 dias, ou inválido 
de qualquer idade (comprovar o estado de invalidez através de documentos atuais | relatório médico e decisão judicial), menores 
sob guarda e tutelados até 18 (anos), de acordo com o Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente.

Custo de filiação:
R$ 5,00 no boleto

Quem pode aderir?
Profissionais do ramo da farmácia

Documentação necessária:
Ameplan: RG / CPF / Comprovante de endereço / Ficha de filiação à entidade + Holerite ou CPTS.
NotreDame Intermédica: RG / CPF / Comprovante de endereço / Ficha de filiação à entidade + Holerite ou CPTS.

Operadoras disponíveis para comercialização:

ANS nº 35.901-7
NotreDame IntermédicaCorpore Administradora

ANS nº 41.896-0
Ameplan

ANS nº 39.473-4

Entrevista Qualificada
Ameplan: a partir de 59 anos

Idade limite para aceitação
Ameplan: 74 anos, 11 meses e 29 dias
NotreDame Intermédica: 58 anos
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Informações para dependentes:
Ameplan: Regra Familiar: (Parentes por afinidade) sogro, sogra, nora, genro, padrasto, madrasta. Parentes consanguíneos: Pai, mãe, filhos, irmãos, 
avós, netos, netas, sobrinhos, primos e tios (a partir de 02 vidas) - Regra Individual: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) solteiros (as) até 21 Anos, 
11 meses e 29 dias e 24 anos, 11 meses e 29 dias se universitário e solteiro.
Garantia de Saúde: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) ou equiparados até 39 anos e solteiros.
Plena Saúde: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e  24 anos se universitário e solteiro.
São Cristóvão: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e 24 anos se universitário e solteiro.
Vitallis: Cônjuge, Companheiro(a), Filhos(as) até 21 anos e 24 anos se universitário e solteiro.

Custo de filiação:
R$ 5,00 no boleto

Quem pode aderir?
Profissionais da Pedagogia e Psicopedagogia, empregados em órgãos públicos e privados do Estado de SP.

Operadoras disponíveis para comercialização:

Documentação necessária:
Ameplan: RG / CPF / comp. de endereço, diploma,  carteira profissional ou holerite atualizado e ficha de filiação.
Garantia de Saúde: RG, CPF, comp. de endereço / Diploma ou Carteira profissional ou holerite atualizado e ficha de filiação / CNS (Cartão Nacional 
de Saúde).
Plena Saúde: RG / CPF / comp. de endereço / Diploma ou Carteira profissional ou holerite atualizado e ficha de filiação / CNS (Cartão Nacional de Saúde).
São Cristóvão: RG / CPF / comp. de endereço / Diploma ou carteira profissional ou holerite atualizado e ficha de filiação / CNS (Cartão Nacional de Saúde).
Vitallis: RG / CPF / comp. de endereço, diploma ou carteira profissional ou holerite atualizado e ficha de filiação e Cartão Nacional de Saúde (cartão 
do SUS).

Ameplan Plena Saúde

ANS nº 34.883-0
São Cristóvão

ANS nº 31.421-8
Corpore Administradora

ANS nº 41.896-0
Vitallis

ANS nº 34.852-0
Garantia de Saúde

ANS nº 34.306-4

Entrevista Qualificada
Ameplan: a partir de 59 anos
Plena Saúde: a partir de 48 anos

Idade limite para aceitação
Ameplan: 74 anos, 11 meses e 29 dias
Garantia de Saúde: 79 anos, 11 meses e 29 dias
Plena Saúde: 58 anos, 11 meses e 29 dias
São Cristóvão: 74 anos, 11 meses e 29 dias
Vitallis: 58 anos, 11 meses e 29 dias


