
Unimed São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

CNJP: 60.214.517/0001-05 Registro ANS: 33187-2
Av. Dr. Nelson D´Ávila, 1365 - Jd. São Dimas - 12245-030 - São José dos Campos - SP

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Modalidade: ________   Termo: ____________

Demissão Sem Justa Causa. Pedido de Demissão Aposentado

Desistencia (63) Obito (Certidao Obrigatória) Insatisfação (02)

Período de Contribuição com o Plano de Saúde:

Titular SIM NÃO Início: _____ / _____ / _____ Fim: _____ /_____ /_____ SIM NÃO

Dependente Outros Motivos_______ (Vide Segunda Página)

RG Órgão Emissor UF País

Registro de Funcionário RIC Título de Eleitor Cartão Nacional de Saúde - CNS

Telefone 1 Data de admissão Ocupação

Telefone 2 E-mail

CPF (Caso não tenha CPF indique o nº do PIS/PASEP) RG Órgão Emissor UF País

Declaração de Nascidos Vivos RIC Título de Eleitor Cartão Nacional de Saúde - CNS

CPF (Caso não tenha CPF indique o nº do PIS/PASEP) RG Órgão Emissor UF País

Declaração de Nascidos Vivos RIC Título de Eleitor Cartão Nacional de Saúde - CNS

CPF (Caso não tenha CPF indique o nº do PIS/PASEP) RG Órgão Emissor UF País

Declaração de Nascidos Vivos RIC Título de Eleitor Cartão Nacional de Saúde - CNS

/ /

Atenção informações obrigatórias a serem prestadas ao cliente, conforme verso deste formulário.
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Movimentação 
referente ao:

Nome da Mãe Nome do Pai

Em caso de contribuição, o ex-funcionário optou 
pela manutenção como beneficiário ?

Funcionário contribuía com 
o Plano de Saúde ?

Sexo Data Nasc. Cód. do clienteParentescoEstCivil

no Sistema

no Sistema

Sexo

Assinatura e carimbo (Obrigatório)
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Idade

OBSERVAÇÕES

Nome

Data Nasc.

Data Nasc. Idade Parentesco Cód. do cliente

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS PESSOAIS DOS DEPENDENTES

Est.Civil

Nome da Mãe

Nome da Mãe Nome do Pai

DADOS PESSOAIS DO TITULAR

CPF (Caso não tenha CPF indique o nº do PIS/PASEP)

Nome do Pai

Nome Cód. do cliente

no Sistema

Idade

Para uso INSCRIÇÃO PROPOSTA
D
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E
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D
E

N
T

E
 2

Nome Sexo EstCivil

(D) Filhos à partir de 18 anos é OBRIGATÓRIA a informação do NÚMERO DO CPF. 

Empresa: _________________________________Vigência: ______ / ______ / ______

(A) Se o preenchimento estiver incorreto, não será processada e devolvida a contrante, não acusando como data de protocolo.

da Unimed

Parentesco Cód. do cliente

(B) Prazo de entrega para MOVIMENTAÇÕES será definido pelo Calendário Anual de Fechamentos, no horário das 8h às 17h, tanto físico quanto eletrônico.

* Conforme previsto no Art 22 da RN279 da ANS: Para os casos de óbito em que o ex-funcionário já se encontrava na
condição de APOSENTADO e contribuia com o Plano de Saúde é garantido o direito de permanência como BENEFICIÁRIOS os seus
DEPENDENTES.
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* Conforme determina a RN 279 da ANS, as Operadora somente poderão acatar o pedido de exclusão nos casos de
DEMITIDO, APOSENTADO ou EXONERADO SEM JUSTA CAUSA, se for comprovada a ciência do o ex-funcionário referente a
opção de manutenção da condição de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho bem como das informações acima. Colher
assinatura do ex-funcionário na segunda página deste formulário.

Para os casos de Demitido, Aposentado ou Exonerado, obrigatório preenchimento dos itens abaixo:

Nome Sexo

EMPRESA

EstCivil Data Nasc. Idade

MODALIDADE TERMO

exclusivo

Mês: _______________/ ________

(C) O não fornecimento, o fornecimento incompleto, a não atualização dos dados cadastrais ou omissões das informações de beneficiários, bem como o

fornecimento de informações falsas ou fraudulentas constituem infrações e passíveis de multas imputadas às Operadoras, o seu ressarcimento será exigido da

parte responsavel pela irregularidade da informação.

data

no Sistema

Nome da Mãe Nome do Pai

MOVIMENTAÇÃO CADASTRAL DE EXCLUSAO DE BENEFICIÁRIOS 
(EMPRESARIAL)
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II - carta convenional:

A exclusão do beneficiário titular do contrato individual ou familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito
à manutenção das mesmas condições contratuais, contudo, é necessário que haja um responsável financeiro pelas obrigações.

Alertamos que a solicitação do cancelamento (ou exclusão ) do contrato poderá acarretar as seguintes consequências:

c) preenchimento de declaração de saúde, e, caso haja doença ou lesão preexistente - DLP, ser obrigado ao 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) perda imediata do direito de isenção da mensalidade se em gozo do benefício da remissão (falecimento do titular), caso conste em contrato,
devendo arcar com o pagamento do novo plano de saúde que venha a contratar;

_____________________________________________,__________de_________________________ de _________.

______________________________________________________________________________
nome por extenso

Eu, ____________________________________________________________(nome do ex-funcionário), declaro para os devidos fins
que fui infomado pela empregadora ________________________________________________________________ (nome da
Empregadora), de que pelo fato de ter contribuído com o plano de saúde durante a vigência do trabalho, tenho a opção de manter a
condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das informações contidas na RN 279/11
da ANS, desde que assuma o pagamento integral do Plano, e que permanecerei vinculado ao contrato da ex-empregadora obedecendo
as condições estabelecidas entre Operadora e Ex-Empregadora. Assim, assinalo abaixo a minha opção: (apenas 1 opção)

[   ] Não tenho interesse
MANIFESTO MEU DESINTERESSE, ciente de que não terei mais direito ao plano de saúde e a sua utilização a partir desta data será
caracterizada como abuso. Estou ciente também que devo devolver meu cartão de identificação do plano de saúde, e de meu grupo
familiar, imediatamente.

[   ] Utilizarei o prazo de trinta dias para decidir
INFORMO que estou ciente de que preciso manifestar meu interesse no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data, e que, uma vez
ultrapassado, sem a minha manifestação, não mais poderei exercer o direito de opção pela manutenção do vínculo coletivo, e
estaremos, eu e meu grupo familiar, excluídos do plano, cuja utilização das coberturas será considerada abuso.

[   ] Tenho interesse
MANIFESTO MEU INTERESSE em manter o plano de saúde na condição de ex-empregado (inativo), esclarecendo que tenho ciência
das condições previstas para o exercício do direito, inclusive quanto aos valores das respectivas contraprestações e a responsabilidade
pelo seu pagamento integral independentemente da utilização do serviço (sujeito às variações acordadas entre a empresa
CONTRATANTE e a OPERADORA). A MINHA ADESÃO SOMENTE SERÁ FORMALIZADA MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO
DE OPÇÃO PARA PERMANÊNCIA DE EX-EMPREGADOS.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO EX-FUNCIONÁRIO DA OPÇÃO DE MANUTENÇÃO (ART 30 e 31 da LEI 9656/98).

CONSEQUÊNCIAS DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO:

Estou ciente de que em até dez dias uteis, estará disponivel o comprovante do efetivo cancelamento - ou exclusão do(s) beneficiário(s) - do contrato,
assim, manifesto minha opção do recebimento do cocumento:

I - em apoio à politica ambiental da Unimed SJC, concordo em obter o comprovante:
(   )no portal corporativo da operadora (www.unimedsjc.coop.br) link: espaço do cliente;
(   )por meio de meu endereço eletrônico: ________________________________________________________________________

IV - 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;

CLIENTES - EM CASO DE DÚVIDAS CONTATAR-NOS PELO TELEFONE 0800 - 727 4141

Conforme politica ambiental:

III - as contraprestações pecuniárias vencidas e/ou eventuais coparticipações pela utilização de serviços realizados antes da solicitação de
cancelamento ou exclusão do plano de saúde são devidas, e deverão ser pagas;

I - efeito imediato e caráter irrevogável da solicitação de cancelamento do contrato com exclusão de todos os beneficiários (ou exclusão do
beneficiário );
II - no eventual ingresso em novo plano de saúde:

a) cumprimento de novos períodos de carência;

b) perda do direito à portabilidade de carências;

(   ) Enviado ao endereço indicado no formulário


