
 

Formulário exclusão de beneficiário 

 
 

(   ) Excluir titular e dependente                                   (   ) Excluir somente dependente 

 

 

Nome da empresa:_________________________________________________ 

Nome do titular (sem abreviações):____________________________________ 

CPF:_____________________________ 

 

DEPENDENTES  

 

1. Nome do dependente (sem abreviações):___________________________________ 

2. Nome do dependente (sem abreviações):___________________________________ 

3. Nome do dependente (sem abreviações):___________________________________ 

4. Nome do dependente (sem abreviações):___________________________________ 

5. Nome do dependente (sem abreviações):___________________________________ 

 

 

Uso exclusivo da empresa 

 

1.  Demitido por justa causa 

 

(  )Sim          (  )Não           

 

2.  Demitido sem justa causa 

 

(  )Sim          (  )Não           

 

3.  Aposentado 

 

(  )Sim          (  )Não           

 

4. Óbito  

 

(  )Sim          (  )Não           

 

5. Sem interesse em permanecer no plano 

 

(  ) Dificuldade financeira; 

(  )Insatisfação com o atendimento; 

(  ) Outros Especifique ______________________ 

 

6. Contribuía para o pagamento do plano?  

 

Sim (  ) Não (  ) 

 

7. Por quanto tempo o beneficiário titular contribuiu para o plano privado de 

assistência a saúde? ______________________  



 

Declaro ainda estar ciente que:  

1. O direito à continuidade no plano médico e/ou odontológico está vinculado às 

condicionalidades dos artigos 30 e 31 da Lei 9656/1998 e suas resoluções 

complementares. Este direito dar-se após o desligamento do quadro de 

colaboradores da empresa. 3. Contribuição refere-se a “qualquer valor pago pelo 

empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte 

ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano privado de 

assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo 

empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e 

à coparticipação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, 

como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou 

odontológica” (RN 279/2011, artigo 2º, inciso I) - Disponível para consulta no 

Departamento de Recursos humanos 4. No caso de Demissão ou Exoneração 

sem justa causa ou Aposentadoria, terei prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 

do meu desligamento da empresa, para optar pela continuidade do plano de 

saúde e/ou odontológico, mediante o preenchimento do formulário Termo de 

Opção de Continuidade no Plano de Saúde e/ou Odontológico, caso eu tenha 

contribuído com as mensalidades do plano que se encerrará no prazo acima 

citado.  

1. eventual ingresso em novo plano de saúde poderá importar: 

a) no cumprimento de novos períodos de carência,  

b) na perda do direito à portabilidade de carências, 

c) no preenchimento de nova declaração de saúde, e, caso haja doença ou lesão 

preexistente - DLP, no cumprimento de Cobertura Parcial Temporária - 

CPT, que determina, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir 

da data da contratação ou adesão ao novo plano, a suspensão da cobertura de 

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

procedimentos cirúrgicos;  

d)  as contraprestações pecuniárias vencidas e/ou eventuais coparticipações 

devidas, nos planos em pré-pagamento ou em pós-pagamento, pela 

utilização de serviços realizados antes da solicitação de cancelamento ou 

exclusão do plano de saúde são de responsabilidade do beneficiário; 

e) - as despesas decorrentes de eventuais utilizações dos serviços pelos 

beneficiários após a data de solicitação de cancelamento ou exclusão do 

plano de saúde, inclusive nos casos de urgência ou emergência, correrão por 

sua conta; 

 

 

___________________________ 

     Assinatura do Beneficiário       

 

 

_______________________________________ 

  Carimbo e assinatura da empresa (obrigatório)                   Data:___/___/____ 


