
 

 

  Orientações  
 

Para ingressar no plano de saúde é necessário que seja entregue a relação de documentos abaixo, 

respeitando o prazo máximo do dia 15* de cada mês, documentos que forem enviados após esta data 

serão incluídos para o período de vigência seguinte: 
 

DOCUMENTAÇÕES OBRIGATÓRIOS PARA INCLUSÃO 

· Comprovante de vínculo com a associação. 

· Documento CPF do Titular: 

· Documento CPF do (s) Dependente (S); 

· Certidão de nascimento (caso recém-nascido ou menor sem RG); 

· Declaração de Saúde para todos, exceto recém-nascidos incluídos em até os 30 dias 
do evento. 

· Certidão de casamento ou União Estável (cônjuge); 

· CNS- Cartão Nacional de Saúde de todos; 

· Comprovante de residência atualizado. 

*Respeitando o horário de funcionamento da associação. 

Para que sua inclusão seja processada pela Unimed é explicitamente necessário o envio de toda a 

documentação solicitada, o processo de inclusão da Unimed é muito criterioso e não aceita inclusões que não 

estejam com a documentação completa. 
 

Declaração de saúde 

Todos os itens da declaração devem ser preenchidos com exceção das páginas 2, 8 e o item IMC da página 

7. No caso de inclusão de dependentes devem ser seguidas as seguintes regras: 

1. O titular do plano é obrigatoriamente beneficiário 1 e sempre deve preencher os campos onde é 

solicitado Beneficiário 1. 

2. No caso de inclusão de cônjuges os dados destes beneficiários devem obrigatoriamente serem 

preenchidos onde é solicitado Beneficiário 2. 

3.  Quando houver inclusão de filhos deve ser seguida a ordem numérica sequencial normal, 

respeitando os itens anteriores. 

4. Havendo inclusão de dependentes maiores de idade o mesmo que deve preencher, rubricar e 

assinar juntamente com o titular onde é solicitado, sempre seguindo as regras dos itens 

anteriores. 

5. Tendo a inclusão de um beneficiário menor, o responsável pelo preenchimento e assinaturas é o 

beneficiário 1 (Titular). Nas páginas 3 e 10 deve conter o nome do beneficiário menor, mas a 

assinatura é do titular. 

OBS: Para sanar qualquer duvida sobre o plano favor entrar em 

contato com a associação.             

             51-3233.3119                   51-98401.4072/51-99866.8559                 planosaude@afufe.com.br 


