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CONTRATADA:

UNIMED CAMPO GRANDE/MS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Rua Goiás, 695 - Jardim dos Estados - Campo Grande - MS - CEP 79.020-101.
CGC N.º :03.315918/0001-18 - Fone: (067) 789-2400/789-2525.

Por este instrumento particular, as partes acima identificadas e devidamente qualificadas, doravante designadas
CONTRATANTE e UNIMBD, respectivamente, resolvem celebrar este Contrato para Prestação de Serviços Médicos
e Hospitalares, que se rederá pelas Cláusulas e condições seguintes:

01 - cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

01.1 - A UNIMED, na condição de sociedade cooperativa, caracterizada como instrumento de contratação dos
profissionais cooperados, qualificada como operadora de planos privados de assistência à saúde de acordo
com o inciso I, do parágrafo 1º, do artigo 1º, da Lei nº. 9.656 de 03.06.98, prestará ao CONTRATANTE sob
o regime de mensalidade pré-fixada, Assistência Médico-hospitalar, de natureza clínica e cirúrgica, por
intermédio dos profissionais cooperados e de hospitais e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia próprios
ou credenciados, nas internações normais ou terapia intensiva, obrigando-se na execução dos serviços
direcionados à prevenção das doenças e a recuperação, manutençâo e reabilitação da saúde, a observar
as cláusulas e condições ora ajustadas, abrangendo os municípios de atuação da UNIMED e todas as
demais Cooperativas Médicas que integram o SISTEMA NACIONAL UNIMED, que mantenham intercãmbio
entre si, conforme relação entregue à CONTRATANTE e de acordo com os recursos de que disponha a
prestadora e as condições de intercâmbio, excluindo-se dos serviços oferecidos todos aqueles hospitais,
clínicas e laboratórios, ainda que credenciados por outra cooperativa integrante do Sistema Nacional UNIMED,
opere com tabela própria que diferencie da praticada pela UNIMED Campo Grande - MS.

01.1.1 - A CONT~ATANTE optando pela prestação de serviços em âmbito regional, compreendendo os
municipios de Campo Grande, Terenos, Sidrolândia, Rochedo, Corguinho, Rio Negro, Jaraguari,
Bandeiranles, São Gabriel D'Oeste, Rio Verde, Coxim, Camapuã, Sonora, Pedro Gomes, Ribas do
Rio Pardd e Nova Alvorada do Sul, a mensalidade será fixada na Proposta de Admissão.-
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01 2 O I. - -. - presente contrato se caracteriza pela CONTRATAÇAO COLETIVA EMPRESARIAL OU POR ADESAO

de pessoas físicas com ou sem grupo familiar, vinculadas a CONTRATANTE em decorrência de relação de
emprego, associativa ou sindical, compreendendo os benefícios do Plano Ambulatorial e Hospitalar na forma
da opção definida na Proposta de Admissão, que fica fazendo parte integrante deste contrato.

02.1 -

02 - C~USULA SEGUNDA - CONCEITOS E DEFINiÇÕES

Glossário de rermls Técnicos e Médicos constantes no contrato.

1 - Acidente Pessoal . é evento exclusivo, com data caracterizada, diretamente externo, súbito, imprevisível,
involuntário, violento e causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra
causa, torne necessário o tratamento médico.

2 - Acidente de Trabalho - é qualquer intercorrência que aconteça com o usuário em seu ambiente de
trabalho, assim como em seu trajeto.

3 - Agravo: é o acréscimo no valor da mensalidade devido a doença preexistente.

4 - Ambulatório - estrutura onde se realizam atendimentos como: consultas, curativos, pequenas cirurgias,
primeiros socorros ou outros procedimentos, que não exijam uma estrutura mais complexa para o
atendimento dos usuários.

5 - Atendimento Ambulatorial - é aquele que se limita aos serviços exequíveis em ambulatório. definidos
neste contrato, não incluindo internação hospitalar e procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia
que prescindam de apoio das estruturas hospitalares por período superior a 12 horas.

6 - Atendimento de Emergência - é aquele decorrente de risco de vida imediato ou de lesões irreparáveis
para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

7 - Atendimento de Urgência - é aquele decorrente de acidente pessoal ou de complicação no processo
gestacional.

8 - Avaliação Médica para Doenças ou Lesões Preexistentes - é a avaliação realizada pelo médico
cooperado, com o objetivo de verificar as condições físicas do usuário, e detectar possíveis Doenças ou
Lesões Preexistentes.

9 -. Beneficiário ou Usuário - é aquele que é favorecido pelos benefícios deste contrato.

10 - Benefício - é a cobertura oferecida aos usuários, na condição expressa no contrato.

11 - Cálculo Atuarial - é o cálculo estatístico com base na análise de informações sobre a frequência de
utilização, tipo do usuário, tipo e custos de procedimentos cobertos, com vistas à manutenção da saúde
financeira do plano e cálculos de contribuições.

12 - Carência - é o prazo contado a partir do início da vigência do contrato ou das novas inclusões, durante
o qual os usuários Titulares. Dependentes e Agregados não terão direito as coberturas contratadas,
pelo período definido para essa restrição .

13 - Cartão (Documento) Individual de Identificação - é a cédula onde se determina a identidade do
usuário (nome, idade, código de inscrição na Cooperativa contratada, etc) e é também o comprovante
de sua aceitação no plano de saúde.

14 - Caução: É um depósito prévio que o usuário terá que fazer, para cobrir as despesas junto a Operadora
ou Prestadora de procedimentos com Co-participação, em Carência ou sem Cobertura Contratual.

15 - CID-10 - é o Código Internacional de Doenças, versão 10, divulgado pelo OMS (Organização
Mundial de Saúde).

16 - Coberturas - são as Cláusulas contratadas, que definem os direitos dos usuários.

17 - Cobertura parcial temporária: É aquela que admite em um prazo determinado, a suspensão de cobertura
de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade, relacionados às
exclusões previstas em contrato, podendo ser aplicadas para quaisquer Doenças Específicas ou Lesões
Preexistentes.-

•
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18 - Conselho Nacional de Saúde Suplementar (CONSU) - é órgão colegiado integrante do Ministério da
Saúde. com competência para deliberar sobre questões relacionadas à prestação de serviços de
saúde suplementar.

19 - Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) - órgão vinculado ao Ministério da Fazenda
responsável por ditar as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados pelas operadoras
de planos privados de assistência à saúde.

20 - Contratada _Ié a UNIMED identificada na Proposta de Admissão, que se obriga, na qualidade de
mandatária de seus cooperados, a garantir a prestação de serviços de assistência à saúde dos usuários,
nos termos deste instrumento, através de seus médicos cooperados e de rede própria ou credenciada.

21 - Contratante - é a Pessoa Jurídica que contrata um plano de assistência à saúde coletivamente em nome
dos usuários, com os quais possui vínculo jurídico, ficando investido dos poderes de representação
perante às operadoras.

22 - Co-participação: ó o montante, definido contratualmente em lermos percentuais, que o usuário deve
compartilhar com a operadora em cada evento, conforme especificado no contrato.

23 - Dependentes - são os usuários descritos na Cláusula Terceira, subitem 03.3 do contrato.

24 - Doenças ou Lesões Preexistentes: São aquelas que o usuário ou seu responsável saibam ser portadores
na época da contratação do plano.

25 - Doença - é o p1rocessomórbido definido, tendo um conjunto característico de sintomas e sinais, que leva
o indivíduo a tratamento médico.

26 - Doenças Profissionais - são aquelas que tiveram origem em decorrência de condições adversas do
ambiente de trabalho.

27 - Franquia: É o valor estabelecido para pagamento das despesas pelo usuários, até o qual a operadora
não tem qualquer responsabilidade de cobertura.

28 - Guia Médico r é o documento entregue aos usuários e contém relação de médicos cooperados,
serviços próprios e credenciados da UNIMED.

29 - Médico Cooperado - é o médico que participa com cotas, em uma das Cooperativas de Trabalho
Médico, existente no Sistema Nacional UNIMED.

30 - Operadora - é a Pessoa Jurídica contratada como responsável pela elaboração e comercialização do
Produto.

31 - Órteses - DiS!PositivoSmecânicos aplicados sobre segmentos corporais, para oferecer-Ihes apoio ou
estabilidade, prevenir ou corrigir deformidades e permitir ou facilitar sua função, durante o ato cirúrgico.

32 - Patologia(s) - são modificações funcionais produzidas pela doença no organismo.

33 - Plano - é a opção de coberturas adquiridas pelo CONTRATANTE,

34 - Próteses - Dispositivos mecãnicos utilizados no tratamento de algumas patologias,que substituem a
função de um regmento ou órgão, visando sua restauração.

03 - cLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS

03.1 - São considerados IUSUÁRIOS para efeito deste contrato, o Titular e' seus respectivos Dependentes e
Agregados, devidarente .inscritos de acordo com as disposições ora contratadas ...

São considerados ,!,USUARIOS TITULARES", os dirigentes, associados e empregados.

São considerados "USUÁRIOS DEPENDENTES" aqueles que mantenham com o Titular uma das seguintes
relações:

03.2 -

03.3 -
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a - Cônjuge. I
b - Filhos(as) solteiros(as) até 24 anos, incompletos.
c - Filhos(as) solteiros(as) inválidos(as), com comprovação médica.
d - Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove união estável como

entidade familiar, conforme lei Civil.
e - Equiparam-se aos filhos legitimos os filhos adotivos com menos de 12 anos.

03.4 - A UNIMED franqueará à CONTRATANTE a inclusão de "USUÁRIOS AGREGADOS", definidos como: Pai,
Mãe, Sogro, Sogra'l Filhos(as) Solteiros(as) maiores de 24 (vinte e quatro) anos e Netos(as) nascidos na
vigência deste contrato.

Esses usuários dev~rão cumprir todas as carências definidas na Cláusula Décima, quando exigir a modalidade
contratual pactuada.

Todos esses usuárids deverão apresentar suas Declarações de Saúde e nos casos de confirmada Doença ou
Lesão preexistentelcumprirão as condições de Agravo ou Cobertura Parcial Temporária quando exigir a
modalidade contrat

l
ai pactuada.

Responsabiliza-se a CONTRATANTE pela relação de dependência dos inscritos, assegurando-se à UNIMED
a faculdade de obter a comprovação, quando julgar necessária.

03.5 -

03.6 -

03.7 -

04 - cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ADMISSÃO E INCLUSÃO

04.1 - A modalidade assistencial do presente contrato compreenderá apenas o plano definido por opção da
CONTRATANTE na Cláusula 01.2, prevalecendo a opção do TITULAR para todos os outros USUÁRIOS.

04.2 - Para suas admissões como Usuários Dependentes ou Agregados deverão estar inscritos na data de
admissão do Titular na empresa, ou até o trigésimo dia, contado do nascimento do dependente.

04.3 - As inscrições posteriores, quando aceitas, serão submetidas aos periodos de Carências dispostos na Cláusula
Décima.

04.4 - As novas inclusões deverão ser requisitadas até o dia 20 de cada mês e os documentos de identificação
entregues até o 1º dia útil do mês seguinte.

04.5 - Os Dependentes que perderem essa condição poderão, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da perda do
direito, assinar novo contrato, aproveitando-se as carências já cumpridas, exceto aquelas para procedimentos
não contemplados no plano anterior.

04.5.1 - Os valores bo novo plano contratado, observarão a tabela de preços vigentes para a modalidade de
plano individual, de acordo com a opção que vier a ser definida na. Proposta de Admissão.

04.6 - DA INCLUSÃO DOS RECÉM NASCIDOS

a - Os filhos do USUÁRIO TITULAR nascidos na constância deste contrato, serão automaticamente
considerados USUÁRIOS DEPENDENTES, para as coberturas dos Planos Ambulatorial e Hospitalar,
desde que sejam inscritos no mesmo Plano do Titular no prazo de até 30 (trinta) dias após o nascimento.

a.l - Será garantida a assistência ao recém-nascido (sem ônus) durante os 30 (trinta) primeiros dias de
vida, dentro da cobertura do Plano do Titular.

b - As inscrições de recém-nascidos requeridas fora do prazo ou com aumento das condições de coberturas
superiores as que a mãe possua, deverão as carências ser cumpridas integralmente.

04.7 - DA INCLUSÃO DOS FilHOS ADOTIVOS

Os filhos adotivos ou reconhecidos, menores de 12 (doze) anos, poderão ser inscritos e aproveitar os periodos de
Carência já cumpridos pelo Titular, desde que sejam inscritos como USUÁRIOS no prazo de 30 (trinta) dias, da data
da adoção ou do reconhecimento.

-
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04.8 - DA INCLUSÃO DOS USUÁRIOS COM DOENÇAS OU lESÕES PREEXISTENTES:

04.8.1 - REGIMIE DE CONTRATAÇÃO COLETIVA EMPRESARIAL

a) Empresas com número de participantes igualou superior a 50 (cinquenta), não será exigido agravo ou
cobertura parcial temporária, ou cumprimento de prazos carenciais.

b) Empresas com número de participantes inferior a 50 (cinquenta), será exigido agravo ou cobertura
parcial temPFrária, e não haverá cumprimento de prazos carenciais.

04.8.2 - REGIME DE CONTRATAÇÃO COLETIVA POR ADESÃO

a) Empresas cdm número de participantes igualou superior a 50 (cinquenta). não será exigido agravo ou
cobertura parcial temporária. sendo exigido o cumprimento dos prazos carenciais.

b) Empresas com número de participantes inferior a 50 (cinquenta), será exigido agravo ou cobertura
parcial temporária e o cumprimento de prazos carenciais.

04.8.3 - CONDI~ÕES PARA A DECLARAÇÃO DE DOENÇAS OU LESÕES PREEXISTENTES, QUANDO
EXIGIDAS PELA LEI

a) Os USUÁRIOS deverão declarar expressamente NO ATO DA INCLUSÃO quando são portadores de
Doenças ou ~esões definidas como Preexistentes.

b) Antes da sua admissão, o usuário submeter-se-à a entrevista qualificada e avaliação médica. por médico
cooperado indicado pela UNIMED, conforme documento específico, que ficará fazendo parte deste
instrumento para todos os efeitos.

c) Caso o USUÁRIO venha optar por ser orientado por outro médico que não o indicado pela UNIMED,
poderá fazê-Ia desde que assuma todos os ônus.

I .
d) Caso sejam declaradas ou constatadas Doenças ou Lesões Preexistentes, deverá o CONTRATANTE

optar pela Cobertura Parcial Temporária pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses ou o Agravo
(acréscimo no valor da contraprestação) por doença ou lesão preexistente, cuja vigência dependerá da
autorização do órqào governamental competente (CONSU).

e) Constatando-se omissão ou falsidade na declaração, o usuário será excluído e o contrato rescindido por
fraude, de acordo com a faculdade contida no art. 13. 11,lelra "b", da Lei nº 9.656/98, ficando a
CONTRATANTE obrigada a ressarcir a UNIMED por todas as despesas decorrentes dos atendimentos
às Doenças ou Lesões Preexistentes.

. I ._
USUARIOS RESIDENTES FORA DA AREA DE AÇAO DO CONTRATO04.9 -

ti.•
I'i

a - A inclusão 0IU permanência de usuários residentes fora da área de ação da UNIMED, dependerá
da autorização expressa desta. No caso de omissão, a mesma será considerada fraudulenta e o
USUÁRIO será excluído deste contrato.

b - Par~ fins de latualização cadastral a UNIMED poderá proceder o recadastramento periódico dos
usuanos Inscritos.

04.10 - DA REINCLUSÁO DE USUÁRIOS

A reinclusão de UsuáriOs! após o prazo .de 30 (trinta) dias de sua exclusão, somente será permitida, desde que os
mesmos cumpram as Carências estabelecidas na Cláusula Décima.

04.11 - DAS CONDiÇÕES ESPECIAIS DE PERMANÊNCIA NO PLANO:

a - Ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho do usuário Titular, por força de demissão sem
justa cause, e desde que contribua para o plano de assistência a saúde, obriga-se a
CONTRATANTE:

a.1 - Comunicar tai fato imediatamente a UNIMED;

a.z - Aasequrar ao Titular demitido e aos seus Dependentes e Agregados inscritos e contribuintes do
plano, assistência à saúde nas mesmas condições assistidas no ato da demissão;

l
a.3 - Assinatura de termo especifico onde conste a opção do Titular demitido em continuar usuário deste

plano; -
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a.4 - pagame~to integral das mensalidades do grupo familiar por conta do usuário Titular diretamente à
CONTRATANTE;

a.5 - A CONTRATANTE se responsabilizará pela arrecadação e pagamento da contra-prestação do
seu ex-empreqado, Dependentes e Agregados;

a.6 - Na rescisão do presente contrato a favor de outro servico de Assistência à Saúde, caberá a. .
CONTRATANTE garantir junto- a nova contratada as mesmas condições de cobertura a seu ex-
empregado;

a.7 - O periodo de permanência dos usuários será o equivalente a um terço do tempo de sua contribuição
no plano.lassequrando-se um minimo de 06 (seis) meses e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses;

a.a - A exclusão antecipada poderá ocorrer desde que haja atraso no pagamento das mensalidades
superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, num periodo de 12 (doze) meses. ou o usuário
Titular ser admitido em outro emprego;

a_9- Não serão permitidas novas inclusões de Dependentes ou Agregados;

b - O aposentado que contribuir para o plano de saúde, decorrente do vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de 10 (dez) anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas
mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, observadas as
seguintes condições:

b.l- A CONTRATANTE deverá comunicar de imediato a UNIMED essa nova condição;

b.2 - O Titular que tenha contribuído para o Plano por um período superior a t O (dez) anos juntamente
com seus Dependentes e Agregados, teráo asseguradas a Assistência a Saúde nas mesmas
condições anteriores;

b.3 - Será necessária a assinatura de "declaração de opção', onde constará a opção do Titular em
continuar 'usuário deste plano;

b.4 • Na hipótese do tempo de contribuição ser inferior ao prazo estipulado de 10 (dez) anos, é
assequrado o direito de manutenção como usuário, exclusivamente a razão de um ano para cada
ano de contribuição;

b.5 - O pagamento integral das mensalidades do grupamento familiar correrá por conta do Titular junto
a CONTRATANTE;

b.6 - A CONTF\ATANTE se responsabilizará pela arrecadação e pagamento da contra-prestação do
. seu ex-empreçado. Dependentes e Agregados;

b.7 - Na rescisão do presente contrato a favor de outro serviço de Assistência à Saúde, caberá a
CONTRATANTE garantir junto a nova contratada as mesmas condições de cobertura a seu ex-
empregado;

b.a - Não serão permitidas novas inclusóes de Dependentes ou Agregados;

b.9 - Será permitida a opção para novos m6dulos para todo grupamento familiar, desde que sejam
cumpridas integralmente as carências específicas previstas para os mesmos.

04.12 - DA INCLUSÁO DO CÔNJUGE DO USUÁRIO TITULAR:

Ocorrendo o casamento do usuário titular na vigência deste contrato, poderá o seu cõnjuge ser incluído no plano,
desde que o faça no prazo de 30 (trinta) dias contados do matrimônio, comprovando-se este pela certidão do
registro civil, aproveitando-se todos os prazos carenciais já cumpridos pelo usuário titular.

-
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05 - cLÁUSULA QUINTA - DAS CONDiÇÕES DE EXCLUSÁO

Poderão ser exclJdos os usuários nos casos de perda dos direitos de titularidade ou dependência.05.1 -

05.2 - O USUÁRIO que ~erder a condição de dependente, será automaticamente excluído deste contrato,
obrigando-se a CONTRATANTE a recolher o seu documento de identificação e devolvê-Io
imediatamente à UNIMED.

I ,
05.3 - A exclusão do USUARIO Titular cancelará automaticamente a Inscrição de seus Dependentes e

Agregados.

05.4 - Será excluído do contrato, juntamente com seus Dependentes e Agregados, o Titular que permitir o
uso indevido do documento de identificação.

A CONTRATANTE lObriga-se a comunicar por escrito a UNIMED, as exclusões dos usuários até o 202

dia de cada mês.
05.5·

05.6 - No caso de mudança de domicílio, desde que fora da área de abrangência deste contrato, o usuário
poderá ser excluído.

, I -
06 - CLAUSULA SEXTA - DOS SERViÇOS E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇAO

06.1 - A UNIMED entregará à CONTRATANTE o Guia Médico, onde constará:

a - Relação dos Médicos Cooperados, com indicação de suas especialidades e endereços de seus
consultórios.

b - Relação dos Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia.

c - Relação dos Hospitais e Serviços Próprios e Credenciados.

06.2 - Para fins de atendifento a UNIMED expedirá documento de identificação aos USUÁRIOS, contendo as
informações sobre o tipo de plano, carências e outros dados necessários para facilitar o atendimento.

•
a - Ocorrendo perda ou extravio do documento de identificação dos usuários deste contrato, a

CONTRATANTE formalizará por escrito e requisitará a emissão da segunda via, responsabilizando-
se até a data da requisição pelo uso indevido do mesmo, arcando, ainda, com as despesas de
emissão da segunda via.

b - Enquanto não ~xpedida a segunda via do documento de ldentíücação, o usuário deverá solicitar
a UNIMED autorização especifica para cada atendimento que venha a necessitar.

06.3 - Os serviços objetos da contratação serão prestados somente aos USUÁRIOS inscritos, desde que portadores
do documento de identificação e do documento de identidade civil.

06.4 - Fica inequivocamente ajustado que os documentos de identificação expedidos pela UNIMED em
função das obrigações do presente contrato são de propriedade exclusiva da mesma, obrigando-se
a CONTRATANTE a devolvê-tos quando findo ou rescindido este contrato.

06.5 - Faculta-se à UNIMED, a qualquer tempo, cancelar contratos com Prestadores de Serviços. bem como
contratar novos, sempre objetivando aprimorar o atendimento, devendo comunicar as alterações a
CONTRATANTE através do Guia Médico.

a - No caso de USUÁRIO internado em hospital cujo credenciamento seja suspenso ou cancelado, a
UNIMED garantirá a continuidade do atendimento, obrigando-se pela prestação do serviço até a alta
hospitalar.

06.6 - O inicio do atendimento ao usuário (exceto recém nascido) ocorrerá a partir do 1º dia útil da vigência deste
contrato ou do mêJ seguinte a sua inclusão, ressalvadas as condições de Carência e Cobertura Parcial
Temporária.
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107 - cLÁUSULA SÉTIMA - DAS COBERTURAS

07.1 • As coberturas pompreendidas neste contrato são exclusivas para o atendimento definido na Cláusula Primeira,
excetuando-se as Urgências e Emergências quando será garantido. ainda que regional a opção contratada,
o atendiment9 nacional desde que utilizados na Rede Própria ou contratada das UNIMEO's. na forma do
subitem 01.1 anterior.

07.2· O Presente cottrato abrange o atendimento de todas as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina.

07.3· Os serviços cóbartcs terão como referência as Coberturas Ambulatorial e Hospitalar previstas no Rol de
Procedimentos' Médicos definidos pelo Ministério da Saúde.

07.4· A prestação de serviços para cobertura de cirurgia plástica será exclusivamente reparadora e se restringirá
à restauração de funções de órgãos e regiões. decorrentes de Acidentes Pessoais ocorridos na vigência
deste contrato, e que estejam causando problemas funcionais, excetuando-se os casos de lesões preexistentes,
cujo atendimento observará os mandamentos especificos da legislação.

07.5 - Desde que haja prévio entendimento entre as partes, a cobertura contratual poderá ser ampliada através de
aditamentos, ou executados serviços não objeto deste contrato na modalidade definida como de "Custo
Operacional", exceto os procedimentos definidos na clausula 8ª adiante, os quais somente serão executados
mediante pagamento antecipado, de. acordo com a tabela praticada pela UNrMEO.

a - Entende-se por "Custo Operacional" a prestação de serviços, sem cobertura contratual, mediante
pagamento pela CONTRATANTE. tendo por referência as tabelas de serviços e honorários médicos
utilizadas pela UNIMEO, acrescidas da Taxa de Administração de 20% (vinte por cento).

08 - cLÁUSULA OITAVA - PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS

08.1 -- Fica expressamente ajustado entre as partes que o presente contrato não cobre os Planos Referência
e Odontológico previstos na Lei 9.656/98, bem como os seguintes procedimentos:

A • Exames Admisslonais, Demissionais e Periódicos, relativos à Medicina Ocupacional e Acidentes
do Trabalho, exceto quando contratado Módulo Opcional.

B - Tratamento Experimental Clínico ou Cirúrgico, bem como Medicina Ortomolecular e Mineralograma
de Cabelo.

G - Procedimentos Clínicos ou Cirúrgicos para fins estétlcos,

D • Inseminação artificial e procedimentos de esterilização.

E - Tratamento de rejuvenescimento e de emagrecimento com finalidade estética.

F - Tratamentos ilícitos ou anti-éticos, assim definidos sob o aspecto médico.

G - Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados.

H - Serviços de enfermagem particular, bem como consuítas..vaclnas e medicamentos para tratamento
domiciliar.

I - Aparelhos ortopédicos e fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico.

J - Casos de calaclísmos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade
competente.

L - Procedimentos Clínicos, Cirúrgicos ou Laboratoriais de patologias não relacionadas no Código
InternacionJI de Doenças - CID/D10.

M- Procedimentos de Fonaudiologia, Terapia Ocupacional, consulta ou tratamento em Psicologia.-
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N - Aqueles procedimentos catalogados nas restrições deste contrato.

o -Transplantes (com exceção de transplante de córnea e rim) e fornecimento de medicamentos para
manutenção de pacientes transplantados.

P - Transporte dos USUÁRIOS, exceto nos casos especificados na Cláusula Décima Sétima, ou quando
contratado Módulo Opcional de Remoção e Transporte Médico Terrestre.

Q - Acidentes de trabalho: Exceto o atendimento de Urgência e Emergência.

R - Hidroginástica e Reeducação Postural Geral (RPG).

S - Procedimentos E/etivos realizados fora da área de abrangência geográfica da UN/MED.

T - Procedimentos, exames ou tratamentos realizados fora do Território Nacional, mesmo nos casos
de Urgênci~ e Emergência.

U - Todos procedimentos que não sejam solicitados e/ou realizados por médicos cooperados, exceto
casos de urgência e emergência a que se refere a cláusula 16.1.

v . Os procedimentos obstétricos, pré-natal e todos os demais a eles condicionados, quando a
CONTRATANTE por eles não optar na Proposta de Admissão.

08.2· Os procedimentos sem coberturas em que a prestação de serviços não venha a se caracterizar própria do
plano contratado, ou como de risco de vida, ou ainda de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade
de cobertura por parte da UNIMED.

08.3 - Não terão cobertura as especialidades e serviços não contemplados pelo Conselho Federal de
Medicina, e não enquadradas no Rol de Procedimentos publicados pelo Ministério da Saúde.

08.4 - Atendimentos em serviços médicos e hospitalares, ainda que conveniados com outra UNIMED, que não
pratiquem a mesma tabela de custos da UNIMED Campo Grande - MS.

09 - cLÁUSULA NONA - EXAMES E PROCEDIMENTOS QUE NECESSITAM
O~ NÃO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA UNIMED

09.1 - Os exames abaixo relacionados poderão ser realizados com a requisição de Médico Cooperado e não
haverá necessidade de autorização prévia da UNIMED, desde que o Usuário tenha cobertura contratual.

a) - Análises Clínicas (Laboratoriais)
b ) - Radiologia Simples (com ou sem contraste)
c) - Eletrocamióqrama.
d ) - Tonornetria.
e) - Colposcopia.

09.2 - Todos os demais exames e procedimentos necessitam de autorização prévia da UNIMED para fins de
liberação, inclusive da justificativa do Médico Assistente Cooperado, entre eles:

A - Eventos cirúrgicos eletivos.

B - Procedimentos ambulatoriais:

a) - Cirurgias oftalmológicas.
b} - Cirurgias ou procedimentos dermatológicos.
c) - Hemoterapia. . .
d) - Hemodiálise e diálise peritonial.
e} Ouimloterapla Oncológica.
f) . Radioterapia.

-



c - Exames ou servicos especiais:

) D tt I:.a - ensr ome~rra ossea.
b) - Cineangiocoronariografia.
c) - Mapeame10: Cardiáco, Cerebral e de Retina.
d) - Cintilografl,a.
e) - Tomografia computadorizada.
f) - RessonânJia magnética.
g) - Fisioterapik.
h) - Ultrassonclgrafia.
i) E.E.G - Cdmputadorizado.
j) - Eletromioqratla.
I) - Ecocardiografla.
m) - Holler 24 horas.
n) - Mamografla.
o) - Angiografia.

) M
.. I

P - adicina ~uclear.
q) - Teste Ergométrico.
r) - Doppler. I

D - Procedimentos especiais:

a) - Litotripsia.
b) - Angioplastia.
c) - Procedimelntos Endoscópicos, diagnósticos e terapêuticos.
d) - Laparoscopia e Videolaparoscopia.
e) - Testes Alérgicos e Pneumológicos.
f) - Cateterlsmlo Cardiáco.
g) - RadiologiJ Intervensionista.
h) - RetosSig10idOscoPia.

E - Eventos cirúrgicos especiais.

a) - Cirurgias Cardíacas.
b) - Transplantes de Rim e Córnea.

09.3 - O atraso no paqamento da mensalidade por período inferior a 60 (sessenta) dias, determinará que o usuário
seja atendido com Guia expecica previamente pela UNIMED, exceto nos casos de Urgência e Emergência.

10 - cLÁUSULA DÉCIMA - DAS CARÊNCIAS E/OU COBERTURAS
PARCIAIS TEMPORÁRIAS

10.1 - Para ter direito aos Iserviços objeto deste contrato, e quando a legislação exigir, os USUÁRIOS deverão
cumprir os períodos de Carências ajustados nesta Cláusula, devendo observar os prazos máximos de:
a) - 24 (vinte e quatro) horas para acidentes pessoais.
b} - 180 (cento e oitenta) dias para os demais casos.
c} - 300 {trezentos} pias para partos a termo, quando houver a opção pela cobertura obstétrica.

10.2 - As Coberturas Parciais Temporárias, quando a legislação exigir. são aplicáveis por opção exclusiva do
CONTRATANTE. nos casos de doenças ou lesões preexistentes, pelo período máximo de 24 (vinte e quatro)
meses contados da opção. suspendendo-se nesse período a cobertura de eventos cirúrgicos, leitos de alta
tecnologia e procedímentos de alta complexidade.

10.2.1 - As Coberturas Parciais Temporárias serão definidas no momento da contratação, por ocasião da
assinatura do Termos de Declaração de Saúde. exceto na hipótese do CONTRATANTE optar pelo
agravo das patologias que declarar portador.

10.3 - Os períodos de Carências passarão a fluir em função das peculiaridades contratuais e da data de inclusão
de cada USUÁRIO.

-
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A - As Carências que deverão ser cumpridas pelos USUÁRIOS, quantificadas neste contrato são as seguintes:

I PERíODO DE CARÊNCIAS
PROCEDIMENTOS NUMt::.RODE DIAS

Consultas 30 (trinta)
Exames de Rotina 30 (trinta)
Exames ou Serviços Especiais. 180 (cento e oitenta)
Procedimentos Ambulatoriais 180 (cento e oitenta)
Procedimentos Especiais 180 (cento e oitenta)
Eventos Cirúrqicos Especiais 180 (cento e oitenta)
Intemação Clínica 180 (cento e oitenta)
Internaçao Cirúrgica 180 (cento e oitenta)
Internaçãoem UTI 180 (cento e oitenta)
tnternaçáo em UTI Neon~tal 180 (cento e oitenta)
Transplante rim ou córnea 180 (cento e oitenta)
Intemação Psiquiátrica 180 (cento e oitenta)

.-

Ouirruoterapia. 180 (cento e oitenta)
Radioterapia 180 (cento e oitenta)
Hemodiálise e Diálise Peritonial 180 (cento e oitenta)
Partos a Termo. 300 (trezentos)

10.4 - Carências nas Ur6ências e Emergências, definidas na Lei 9.656/98.

a) - 24 (vinte e quatro) horas para acidentes pessoais.

b) - Os procccimantos contratados, ainda que em Carência ou Cobertura Parcial Temporária, terão
coberturas na~ Urgências e Emergências, nos mesmos moldes do Plano Arnbulatorlal. ou seja, atendimento
nas primeiras 12 (doze) horas, desde que náo necessite de internaçáo.

10.5 - INCLUSÁO DE USUÁRIOS FORA DO PRAZO:

a - Os usuários inclusos fora dos prazos estabelecidos neste contrato cumprirão integralmente as Carências
previstas nestf Cláusula.

11 - cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÕES DE PLANOS
E MUDANÇAS DE ACOMODAÇAO

11.1 - Ao CONTRATANTE é assegurado a transferência de um plano interior para outro superior, ficando, entretanto,
ajustado o cumprimento de todas as carências previstas neste contrato para fins de utilização da nova
modalidade de a~omodacão.

I -

11.2 - Para que se processe esta transferência, deverá o CONTRATANTE assinar novo contrato, assumindo as
novas mensalidades, submetendo-se as carências previstas no item anterior, contadas da assinatura deste
novo contrato, preservando-se no curso da carência o uso da acomodação coletiva.

11.3 - A UNIMED ou PRESTADORA poderá exigir do usuário o depósito de caução para fins de cobertura de
despesas não previstas neste contrato, principalmente nos casos em que houver mudança de acomodação
e fatores restritiv10s como: Carência, Co-participação, Franquia, Cohertura Parcial Temporária, não
apresentação de documentação pelo CONTRATANTE ou da autorização expedida pela UNtMED.

11.4 - Independentemente da alteração de plano assegurada por este contrato, o USUÁRIO poderá optar, quando
da internação hospitalar, por acomodação superior ã contratada, arcando com as diferenças de diárias,
despesas complementares dos serviços médicos e hospitalares, ajustando e assumindo tais acréscimos
diretamente com bs prestadores de serviços.

11.4.1 - A UNIMED não se responsabilizarã pelo pagamento de qualquer valor ajustado pelo USUÁRIO,
podendo, entretanto, na hipótese do atraso no pagamento destes acréscimos decorrentes da
mudança de acomodação, por período superior a 60 (sessenta) dias, suspender a prestação dos
serviços contratados, sem prejuízo dos prestadores exigirem judicial ou extrajudicialmente a quitação.-
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12 - cLÁUSULA DrelMA SEGUNDA - DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAl

12.1 - A UNIMED dará atendimento e cobertura aos Procedimentos Ambulatoriais previstos na lei 9.656/98,
compreendendo:

a - Consultas médicas em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, inclusive pré - natal.

b - Serviços de apoio diagnóstico, exames, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados
pelo Médico Assistente Cooperado.

c - Procedimentos especiais em ambulatório:

c.l) -Hemodiálise e diálise perttonial.
c.2) -Quimioterapia Oncológica.
c.3) - Radioterapia.
c.4) - Hemoterapia.
C.5) - Cirurgias oftalmológicas.

d - Saúde mental/transtornos psiquiátricos terão cobertura para:

d.1) - Emergéncia.
d.2) -Psicoterapia de crise: Prestada por profissionais médicos cooperados da área da saúde mental,

com duração máxima de 12 semanas, tendo inicio imediatamente após o atendimento de emergência
e sendo limitada a 12 (doze) sessões por ano de contrato.

e - Nas consultas de rotina, o usuário será atendido pelo médico cooperado, no horário pré-estabelecido
pelo mesmo, competindo ao USUÁRIO exercer a livre escolha entre os Cooperados da UNIMED.

13 -cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR

13.1 - A UNIMED dará atendimento e cobertura aos procedimentos hospitalares previstos na lei 9.656/98,
compreendendo:

a -Internação Clínica e Cirúrgica;

b - Procedimentos especiais (relacionados à internação).
b. 1) -Hemodiálise e diálise peritonial
b.2) -Quimioterapia (inclusive intra-tecal).
b.3) -Radioterapia (inclusive radiomoldagem, radioimplante e braquiterapia).
b.4) -Nutriçáo enteral ou parenteral.
b.5) -Hemoterapia.
b.6) -Procedimentos de Hemodinâmica.
b.7) -Embolizaç~o e radiologia intervencionista.
b.8) -Exames pré-anestésícos e pré-cirúrgicos.
b.9) -Fisioterapia.
b.l0) - Remoçâo inter-hospitalar em Urgência ou Emergência.

13.2 - DAS INTERNAÇÔES ELETIVAS:

Deverão ser autorizadas pre~iamente pela UNIMED, através de Guia própria, prorrogável sem limitação de tempo,
considerando a justificativa por escrito do Médico Assistente Cooperado.

13.3 - TIPO DE ACOMODAÇÃO HOSPITALAR:

Para efeito de internação hospitalar este contrato dará cobertura para guarto coletivo (Enfermaria), ou quarto
Qrivativo (Apartamento), de acordo com a opção definida na Proposta de Admissão.

13.4 - DA INTERNAÇÃO DE MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS.

No caso de internação haverá cobertura das despesas de acompanhante.-
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13.5 - DAS INTERNAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:

Nas internações de Urgê!ncia ou Emergência, o USUÁRIO desde que tenha cumprido o prazo de carência previsto
na Cláusula Décima. terá direito à internação imediata, devendo providenciar a guia de internação hospitalar
expedida pela UNIMED, nas primeiras 48 (quarenta e oito) horas úteis.

13.6 - DOS SERViÇOS COBERTOS NA INTERNAÇÃO HOSPITALAR:

a - A internaçáo ~osPitalar compreende as coberturas das despesas com médicos, diárias, taxas, materiais
e medicamenfos prescritos pelo médico assistente.

b - A UNIMED também prestará serviços e exames complementares indispensáveis para o tratamento e
elucidação diagnóstica, bem como, fornecimento de anestésicos, gases medicinais, e outros, conforme
prescrição do médico assistente, desde que realizados ou ministrados durante o período de internação
hospitalar.

13.7 - DA COBERTURA DOS TRANSPLANTES:

a - OS USUÁRIOS terão direito exclusivamente a transplantes de rim e córnea, e nesses casos a cobertura
complementar se estende às despesas de assistência médica com os doadores vivos. inclusive com
coleta e remoção dos órgãos.

b - Os candidatos a esses tipos de transplantes provenientes de doador cadáver, deverão, obrigatoriamente,
estar inscritos em uma das Centrais de Notificação. Captação e Distribuição de Órgãos, integrantes do
Sistema Nacional de Transplantes, sujeitando-se aos critérios de seleção e prioridade.

13.8 - DAS ÓRTESES E PRÓTESES:

Os usuários terão cObert~ras de próteses, órteses e seus acessórios, desde que ligados ao ato cirúrgico coberto.

13.9 - SAÚDE MENTAL - TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS

a.- A UNIMED fica obrigada ao tratamento dos transtornos psiquiátricos codificados no C.I.D. - 10 (10ª
revisão) de acordo com a Lei 9.656/98 e as resoluções e normas complementares do Ministério da Saúde.

b - Nos casos dei transtornos psiquiátricos que necessitem de internação o presente contrato cobrirá:

b.1) -Estando o USUÁRIO em situação de crise, 30 (trinta) dias de internação por ano de contrato. em
hospital psiquiátrico ou unidade de enfermaria psiquiátrica de hospital geral.

b.2) -Na=ou abstinência (dependência química), 15 (quinze) dias de internação por ano de
contrato, em hospital geral.

14 - cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

14.1 - Este contrato não Idará qualquer cobertura odontológica prevista na Lei 9.656/98, para os Planos Referência
e Odontológico, inclusive nos casos de Urgência e Emergência.

15 - CLÁUSULA
j

DÉCIMA QU!NTA - COBERTU~RA DE PROCEDIMENTOS
DE URGENCIA E EMERGENCIA

15.1 - A cobertura dos procedimentos de Urgência e Emergência de acordo com a Lei 9.656/98, que implicar em
risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, incluindo os resultados de acidentes pessoais
ou de complicações no processo gestacional, deverá reger-se pela garantia de atenção no sentido de
preservação da vi~a, órgãos e funções,

15.2 - Nos casos de Transtornos Psiquiátricos, são consideradas Urgências e Emergências as situações que
impliquem risco de vida ou de danos físicos para o usuário ou para terceiros.

-
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15.3 - OS USUÁRIOS em trânsito ou fora da área de ação contratada, poderão utilizar os serviços das Cooperativas

integrantes dos SISTEMA NACIONAL UNIMED, respeitadas as condições deste contrato (subitem 01.1) e
as normas operacionais das mesmas cooperativas.

15.4 - Todos os atendimentos caracterizados como Urgência e Emergência, mesmo os relacionados com Carências
e Coberturas Parci,is Temporárias, terão cobertura igual à aquela assegurada na segmentação do Plano
Ambulatorial, ou ser atendimento nas primeiras 12 (doze) horas. independente do contrato firmado.

16 - cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REEMBOLSO

16.1 - Em casos de Urgência ou Emergência quando se demonstrar que o USUÁRIO ao correr risco de vida não
leve condições de ~sar os serviços próprios ou contratados das UNIMEDs (subitem 01.1), o mesmo terá
direito ao reembols~ das despesas, limitadas a cobertura contratual e aos valores de referência da tabela
UNIMED atribuída aos seus serviços próprios ou contratados.

a) - É obrigação do CONTRATANTE a comunicação do fato à UNIMED no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas úteis.

b) -o prazo máximo para apresentação do pedido de reembolso será de 90 (noventa) dias da data do
evento.

16.2 - O reembolso será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da entrega da documentação
original comprobatótia do atendimento, exigindo-se, no mínimo, o seguinte:

a) - Relatório do Médico Assistente,
b) -Conta hospitalar e relatório das despesas discriminadas com todos os procedimentos e os respectivos

Honorários Médicos.
c) - Notas Fiscais e Recibos dos serviços prestados.

16.3 - Somente serão reembolsáveis as despesas vinculadas diretamente ao evento que originou o atendimento do
usuário, responsabilizando-se a UNIMED apenas enquanto perdurar o estado de Urgência e Emergência.

16.4 - Quando houver Fra1qUia ou Co-participação prevista no contrato estas deverão ser previamente deduzi das
do valor a ser reembolsado.

16.5 - O USUÁRIO perderá o direito ao reembolso se deixar de cumprir as exigências desta Cláusula.

17 - cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR

17.1 - A UNIMEO garantirá Iacobertura de remoção inter-hospitalar, por ambulância, após realizados os atendimentos
classificados como ilirgência e emergência, quando caracterizada pelo médico cooperado assistente a falta
de recursos oferecidos pela unidade própria ou credenciada, para a continuidade de atenção ao USUÁRIO
ou pela necessidade de internação.

17.2 - As despesas provenientes da internação quando o USUÁRIO encontrar-se em período de carência, correrão
por sua exclusiva responsabilidade.

17.3 - Nos procedimentos eletivos. ou seja. sem Urgência ou Emergência, a UNIMED disponibilizará os recursos no
Centro de Referêncik mais próximo e caberá ao CONTRATANTE. arcar com as despesas de locomoção.
hospedagem e alimentação.

18 - cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS CONDiÇÕES DE PREÇOS

18.1 - DA TAXA DE INSCRiÇÃO:

No ato da assinatura dest~ contrato, ou quando das novas inclusões a CONTRATANTE pagará à UNIMED, o
montante referente as Taxas' de Inscrições, cujos valores por usuários estão impressos na Proposta de Admissão.

18.2 - DO ADICIONAL DE AGRAVO:

As Doenças ou Lesões Preexistentes serão motivo de Termo Aditivo especifico e contribuirão para a composição dos
respectivos Valores ou Adicionais de Agravo impressos na Proposta Contratua\ ou de Admissão do USUÁRIO.-
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18.3 - TABELA POR FAIXA ETÁRIA:

A - Para ter direito aos benefícios deste contrato, o CONTRATANTE pagará à UNIMED, por usuário, as
mensalidades demonstradas na Proposta de Admissão, calculadas em função das respectivas faixas
etárias:

00 - 17
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69

a partir de 70

B - Os aumentos decorrentes de mudança de faixa etária serão cobrados de acordo com os percentuais
de variação da tabela anexa à Proposta de Admissão, que fica fazendo parte integrante deste
contrato: I

18.4 - DO ATENDIMENTO EM OBSTETRíCIA

A) O atendimento obstétrico será prestado na forma da Cláusula Décima Terceira, acrescida dos
procedimentos relativos ao pró-natal e da assistência ao parto.

B) Em caso de necessidade de assistência médico-hospitalar decorrente da condição gestacional, estando
a usuária ainda cumprindo período de carência, a UNIMED estará obrigada somente a cobrir o
atendimento qrestado nas mesmas condições previstas na segmentação ambulatorial, a que se refere a
Cláusula Décima Segunda.

18.4.1 • O CONTRATANTE só terá direito ao atendimento obstétrico, pré-natal e todos os demais
procedimentos a eles correlacionados, previstos neste contrato, quando por estes optar na
Proposta de Admissão, arcando com as mensalidades deles decorrentes.

18.5 - DA. CO-PAATlCIPAÇÃO

a) Os valores ou Ipercentuais de co-participação para cada procedimento, se houver, estão dispostos na
Proposta de Abmissão.

b) Será de responsabilidade do CONTRATANTE o pagamento da co-participação pactuada. seja
diretamente ao prestador do serviço ou de cobrança procedida pela UNIMED.

c) Eventuais valores de co-participação, quando não forem pagos diretamente ao prestador do serviço,
deverão ser liquidados juntamente com o valor da mensalidade.

d) A mensalidade e os eventuais valores relativos à co-participação serão pagos até seus vencimentos,
conforme aco~dado na Proposta de Admissão, podendo a UNIMED adotar a melhor forma que lhe
convier para cFnsecuçãO da cobrança.

19 ~cLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

19.1 - As mensalidades serão pagas pelo CONTRATANTE, pela forma de pré-pagamento, até o dia determinado
na Proposta de Abmissão. por intermédio de boletos bancários mensais, onde estarão registrados os
vencimentos das ~ensalidades.

I
19.2 - Ocorrendo impontualidade no pagamento da prestação. será cobrada multa de 2% (dois por cento), além

de juros de mora de 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia de atraso.

19.3 - As despesas decorrentes da utilização indevida dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

19.4 - O não pagamento ba fatura, por periodo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, em um período
de 12 (doze) me?es ensejará a suspensão dos serviços ora contratados. podendo ocorrer o seu
restabelecimento por opção da UNIMED e mediante acerto financeiro entre as partes.

19.5 - A CONTRATANTE reconhece que o valor das mensalidades vencidas constituem dívida líquida certa e
exigível, caracterizando título extrajudicial, podendo a UNIMED proceder a sua cobrança por execução
judicial, sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato. -
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19.6- Caso o USUÁRIO esteja exposto a risco de vida e necessite de algum procedimento de Urgéncia ou

Emergência não coberto por este contrato, fica o atendimento desde já autorizado pela CONTRATANTE,
que se responsabilizará junto a UNIMEO pelo pagamento, na forma de Custo Operacional, com Taxa de
Administração de 2b% (vinte por cento).

20 - cLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS CONDiÇÕES DE REAJUSTE

20.1 - Os valores previstos na Proposta de Admissão foram fixados com base em cálculo atuarial levando-se em
consideração para 9s preços, a frequência de utilização desses serviços, o prazo contratual, os procedimentos
não cobertos, as Carências, os Limites, os valores de Co-participação e Franquia, a Carga Tributária e as
Despesas Administ~ativas da Cooperativa.

20.2 - Os valores das Mensalidades. Inscrições, Franquias, Co-particípaçáo e Adicional de Agravo serão reajustados
anualmente, levando-se em conta os índices de elevação de preços observados para cada componente do
custo e também se houver utilização comprovada acima da médiá normal por acréscimo de novos métodos
de elucidação diagnóstica e tratamento, e/ou aumento comprovado dos custos dos serviços contratados que
venham a afetar o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato.

20.3· Fica estabelecido que os valores relativos as inclusões de Dependentes e Agregados, ou de módulos
adicionais, terão o primeiro reajuste após decorridos 12 (doze) meses da data de inclusão.

20.4 - Ocorrendo alteração na idade do usuário que importe em deslocamento para a faixa etária superior, as
mensalidades serão reajustadas automaticamente, no mês seguinte ao do aniversário, exceto quando o
USUÁRIO atingir a idade superior a 60 (sessenta) anos, desde que o mesmo participe do mesmo plano há
mais de 10 (dez) anos, computando-se apenas o reajuste previsto na cláusula 20.2.

20.5 - Havendo a mudança de plano, aumento de cobertura ou adicional de agravo, o valor por usuário será
alterado automaticamente. de acordo com as tabelas de preços previstas.

20.6· Caso nova Legislação venha autorizar o reajustamento de preços em período inferior a 12 (doze) meses, a
mesma terá aplicação imediata sobre este contrato.

21 - cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS BENEFíCIOS ESPECIAIS

21.1 - PCA· Plano de Continuidade Assistencial

A - Ocorrendo o falecimento do USUÁRIO TITULAR, os seus Dependentes, inscritos como USUÁRIOS
DEPENDENTES, terão atendimento Médico-Hospitalar, de acordo com a assistência prevista neste Contrato
e da acomodação hospitalar em que se encontrem cadastrados no momento da ocorrência do evento. Esta
Cobertura será pelo prazo de 03 (três) anos contados a partir da data do óbito. Terão direito a este
benefício os Dep~ndentes que na data do evento estavam inscritos neste contrato há mais de 180 (cento e
oitenta) dias.

a - Os Dependentes ficarão obrigados a apresentar Certidão de Óbito do Titular e outros documentos
necessários para legitimar a condição de dependência, até 30 (trinta) dias do óbito.

b - Na hipótese de não serem cumpridas as exigências, os Dependentes não terão direito à continuidade
assistencial definida nesta Cláusula.

c - Perderá imediatamente o direito a este benefício aquele que vier a perder a sua condição de Dependente.

I
d - O direito ao PCA (Plano de Continuidade Assistencial) também é conferido ao nascituro, considerado

filho do usuário Titular falecido, nos Termos da Legislação Civil, desde que incluidos no plano no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após o nascimento.

e - Prevalecerão. ainda, as Carências e restrições contidas neste contrato.

f - Não estão incluídos neste benefício os eventuais valores de Co-partipaçào ou Franquia por procedimento,
cuja obrigação de pagamento pelos usuários subsistirá nas formas e condições anteriores.

-
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9 ~ Neste período não serão aceitas as inclusões de novos Dependentes exceto recém-nascido filho do

usuário Titular nascido após o evento.

h - Finalizado o período do benefício, esses usuários poderão fazer nova opção e inscriçào no plano
particular, aproveitando todas as Carências cumpridas e desde que aceitem os preços da Tabela em
vigor (por faixa etária) à época.

i - É facultada a mudança de categoria de plano e acomodação de acordo com as condições previstas
neste contrato, ficando a cargo do optante o pagamento das diferenças exigidas e complementação
dos eventuais períodos de carência.

j ~ Este benefício de Continuidade Assistencial tem a carência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
inscrição do CONTRATANTE e de seus Dependentes e Agregados, no cadastro que vier a ser
gerado pela UNIMED ou por empresa por ela contratada para administrar este benefício.

21.2 - Assistência F1neral

A. Este auxílio assegura ao usuário titular, seus dependentes ou agregados a prestação dos serviços de
assistência uneral, de acordo com as condições contratadas pela UNIMED, as quais passam a fazer
parte integrante deste contrato. a saber:

1 - Este serviço-benefício garante uma assistência personalizada através do telefone (TolI Free) de Discagem
Direta Gratuita (DDG) 0800-555-876. durante 24 horas por dia, inclusive feriados e finais de semana,
durante 365 dias ao ano. objetivando principalmente. liberar a família dos transtornos de ordem
burocrálica, tomando as providências necessárias para a realização da cerimõnia fúnebre.

2 - O serviço será prestado em todo território brasileiro e no exterior.

3 - Em caso de falecimento do usuário a Central de Assistência se encarregará das providências
necessárias a um funeral completo, conforme descrito a seguir:

3.1- Cerimônia Fúnebre

3.1,1- prepJração do Corpo:
• Banho, b~rba e vestimenta:
• Tamporamento;
• Desodorização;
• Tanatopraxia (Se disponivel no local de falecimento e mediante autorização da família).

3.1.2 - Urna Mortuária:
Estrutura de madeira, com fundo macho e fêmea, com visar. alça de varão e com acabamento em
verniz de alto brilho.

• :rabalho profissional realizado no interior da Urna Mortuária, com base cedro e flores naturais da
epoca. .

• Véu em tule rendada medindo 2,00 m. de comprimento por 0.80 m. de largura.

3.1.3 - Capela:
• Banquetas para suporte de urna;

Castiçais Com velas ou lâmpadas;
Suporte para livro presença.

3.1.4 - Ornamentaçào:
• Uma coroa de flores simples:
• Flores: Palmas e flores do campo.

3.1.5 - Carro Funerário:
• Disponibilização de carro fúnebre para transporte do "de cuius".

3.1.6 - Sepultamento ou Cremação:
• A Central de Assistência providenciará o sepultamento no túmulo ou jazigo 'da família. ou ainda sua

cremação quando formalizado em vida, com documentação pertinente.

3.1.7 - Serviços complementares:
• Taxa de sepultamento;
• Taxa de cremação;
• Atestado de óbito. -



3.2 .: Locação de Jazigo

Nos casos em que a iamília do "de cujus" não dispuser de local para o sepultamento, a Central de
Assistência se encarregará pela locação de um jazigo, por período de 3 (três) anos a contar da data do
falecimento, dependendo da disponibilidade local.

Padrão: Até R$ 1.000,00

3.3 - Translado de Corpo

Em caso de f~lecimento, a Central de Assistência se encarregará das formalidades a serem cumpridas
no local do falrcimento, além das relativas ao translado do corpo até o local do sepultamento. quando o
falecimento ooorrer fora do município de residência.

No caso de morte acidental, os serviços de assistência serão prestados a partir do momento em que o
corpo do "de dujus" se encontrar liberado pelas autoridades policiais e que não exista nenhum obstáculo
físico, material I policial ou judicial que impeça a sua remoção do local do acidente.

Limite de Percurso: Brasil e Exterior

3.4 - Reembolso Funeral

Em situações em que o usuário não utilizar o serviço da Central de Assistência, as pessoas da família terão
direito a um reembolso até o valor pré-estabelecido.

Limite de Indenização: Até R$ 1.000,00

o reembolso será liberado em 30 dias após apresentação da cópia do atestado de óbito, certidão de
nascimento ou casamento e original da nota fiscal.

3.5 - Transmissão de Mensagens

Todas as mensagens relacionadas ao falecimento, poderão ser transmitidas pela Central de Assistência
aos familiares.

Limite de Utítízaçáo: Ilimitado

4 - EXclusõeJ

4.1 - De caráter Geral
Estão excluídak pela Central de Assistência, as prestações de serviços não decorrentes de suas instruções
e solicitações 6u que tenham sido solicitadas diretamente ou indiretamente pelo segurado e/ou pessoa da
família como antecipação, extensão ou realização do serviço.

Ficam igualmente excluídas as prestações de serviços de assistência a eventos resultantes de:

4.1.1 - Específica para realização da Assistência

A - Translado do corpo - sepultamento fora do município de residência;

B - Translado de corpo para cremação, quando o local de falecimento for diferente do município
de cremação;

c - A assistência não se estenderá em buscas, realização de provas, bem como formalidades
legais e burocráticas, no caso de associado haver desaparecido em acidente, qualquer que
seja sua natureza, implicando em "morte presumida";

D - Aquisição de Jazigo;

E - Despesas decorrentes de confecção, manutenção e/ou recuperação de jazigos;

F - Exumação de corpos que estiverem no jazigo, quando do sepultamento;-



G - Inundação, furacão, erupção vulcãnica, tempestades, terremotos, movimentos sísmicos;

H - Ocorrências de irradiação decorrente de transmutação nuclear, desintegração ou
radioatividade;

I r Ocorrências em situações de guerra, comoções sociais, atos de terrorismo e sabotagem,
greves e quaisquer outras pertubações de ordem pública ou ainda restrições por parte das
autoridades ao livre trãnsito;

J - Nas localidades onde a legislação não permitir que a Central de Assistência intervenha;

L - Os serviços de assistência para usuários ausente do domicitio declarado, por periodo superior
a 60 dias.

5. O us~áriO somente terá direito a prestação de serviços de assistência quando devidamente cadastrado
junto lã empresa contratada pela UNIMED, devendo fornecer o nome completo, endereço completo,
data do nascimento e código do usuário,

6. Na hipótese de ocorrência de falecimento, o usuário e/ou pessoa da família deverão contatar peta
(TolI Free) de Discagem Direta Gratuita (DDG) 0800-555876, à Central de Atendimento, durante 24
horas por dia, inclusive feriados e finais de semana, durante 365 dias ao ano, fornecendo-lhe todas as
intormaçôes necessárias à situação, inclusive a sua perfeita identificação, local e o número do telefone
onde se encontre para contato e retorno. Os custos das chamadas telefônicas serão de
respo1nsabilidade da empresa contratada pela UNIMED.

7. Nos casos de morte acidental, os serviços de assistência serão prestados a partir do momento em
que o corpo do "de cujus" se encontrar liberado pelas autoridades policiais e que não exista nenhum
obstáculo, físico, material, policial ou judicial que impeça a sua remoçáo de local do acidente.

8. A assistência não se estenderá em buscas, realização de provas, bem como formalidades legais e
burocráticas, no caso do segurado haver desaparecido em acidente, qualquer que seja sua natureza,
imPliiando em "morte presumida".

9, A UNIMED não se responsabilizará financeiramente ou pela qualidade dos serviços de assistência
oferedidos, não decorrentes de instrução e solicitação da empresa contratada para sua execução,
ou que tenham sido solicitados direta ou indiretamente pelo usuário e/ou pessoa da família como
antecipação, extensão ou realização do serviço.

10. A empresa contratada pela UNIMED tem o direito de negar tiberação de qualquer reembolso de
despe Isas Oriundas de serviços de assistência efetuada direta ou Indiretamente pelo usuário,
excetjandO-Se o disposto no Item 3 4 antenor

11. A UNIMED e a sua contratada não se responsabilizarão financeiramente ou pela qualidade de
qualquer serviço complementar adicional, 'solicitado pelo usuário ao prestador.

12. Este benefício de assistência funeral tem a carência de 30 (trinta) dias contados da inscrição
do usuário titular.

21.3 - Transporte A~rO-MédiCO

A. Esta ben1fício assegura ao usuário titular, dependentes e agregados os serviços de transporte aero-
médico, cem acompanhamento médico e os recursos materiais que se fizerem necessários, de acordo
com as condições expressas nas letras seguintes.

B. Os serviços ora oferecidos serão prestados pela empresa transportadora contratada pela UNIMED.

C. A remoção do usuário será realizada nos casos de transferência de um estabelecimento médico-hospitalar
para outro que atenda o plano no qual o usuário esteja inscrito, dentro do território nacional.

D. Os serviços de transporte serão requisitados pelo médico cooperado que esteja assistindo o usuário,
diretamente à UNIMED.

E. Para que se justifique a requisição desses serviços, é necessário que o usuário, tendo cumprido as
carências contratuais, apresente pelo menos uma, das seguintes condições: -
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E.l - traumatismo crânio-encefálico que necessite tratamento intensivo;
E.2 - aneuris1a cerebral roto, que necessite assistência intensiva;
E.3 - tratame1to da face, que necessite cirurgia de reconstituição;
E.4 - traumatismo ocular grave que possibilite de perda da visão;
E.5 - traumatismo raquimedular que necessite cuidados intensivos;
E.6 - embolia pulmonar que necessite de assistência ventilatória e trombolíticos;
E.7 - choque ~ardiogênico que necessite de internação em centro de terapia intensiva com mais recursos

(ex.: balão intraórtico e cirurgia cardiaca);
E.8 - cirurgia cardíaca;
E.9 - pós operatório, devido a traumatisrno, em hospitais que não possuam recursos adequados;
E.l0 - queimaduras elétricas. térmicas, químicas e com área corpórea afetada maior que 30% (trinta por

cento); I
E.l1 - angina instável progressiva com alterações eletrocardiográficas; discretas alterações das enzimas

e que necessite de comprovação diagnóstica com cineangiocoronariografia. quando no local de
origem, não houver condições para tal;

E.12- discretas alterações das enzimas e que necessite comprovação diagnóstica com
cineangiocoronariografia, quando no local de origem não houver condições para tal, e o paciente
deva estar internado em centro de terapia intensiva;

E.13 - aneurisma dessecante de aorta que necessite centro de terapia intensiva;
E.14 - hipertensláo associada a falência de ventrículo esquerdo com edema agudo de pulmão que necessite

centro de terapia intensiva e assistência ventilatória, quando se esgotou todo arsenal terapêutico no
local de origem, sendo necessário UTI mais adequada;

E.15 - insuficiência respiratória aguda, que necessite ventilação mecânica por motivo de tórax instável ou
aspiração de conteúdo gástrico;

E.16 - pancreatite aguda (critério de Ranon);
E.17 - trauma torácico / contusão pulmonar, com alterações hemodinâmicas;
E.l B- asma grave refratária que necessite ventilação mecânica;
E_19- insuficiência renal aguda que necessite de hemodiálise;
E.20 - insuficiência cardiaca congestiva, com alterações hemodinâmicas;
E.21 -hemorragias digestivas severas. que necessitem de monitorizaçáo hemodinâmica em pacientes

com reservas orgãnicas limitadas;
E.22 - estado de mal epilético, que necessite curarizaçáo e ventilação mecãnica;
E.23 - assistência em UTI, desde que não seja devido a tumores benigno ou maligno;
E.24 - politraumatismos (fraturas que necessitem cirurgia. e com comprometimento de órgãos vitais,

quando no local, não haja condições para tal procedimento);
E.25 - fratura de colo de fêmur com comprometimento vascular e que necessite de intervenção clínica

ortopédica e/ou vascular;
E.26 - fratura de bacia com trauma de vias urinárias. que necessite de intervenção cirúrgica, quando no

local de origem. não haja condições técnicas;
E.27 -traumas vasculares que necessitem de cirurgia. quando no local de origem não haja condições

técnicas;
E.28 - fratura de bacia, que necessite de intervenção cirúrgica, quando no local do atendimento, não haja

condiçôes técnicas;
E.29 - intoxicações agudas que necessitem centro de terapia intensiva, de causa involuntária com

instabilidade hemodinãmica;
E.30 - afogamento, que necessite de assistência ventilatória e centro de terapia intensiva;
E.31 - amputações traumáticas com possibilidade de reimplante (respeitando o período de viabilidade

cirúrgica);
E.32 - infarto agudo do miocárdio com arritmias que não estão respondendo a tratamento clínico;
E.33 -picadas de animais peçonhentos. com risco de vida e que sugira centro de terapia intensiva.

F. Se alguma das patologias acima for decorrente de tentativa de suicídio, o usuário não terá cobertura
deste Módulo e caso o atendimento ocorra, os custos decorrentes. serão de responsabilidade do
CONTRATANTE;

G. As aeronaves transportadoras do usuário não disponibilizarão de qualquer peça ou aparelho de prótese,
mas estarão equipadas com marca-passo externo. para eventual utilização durante o transporte.

H. Caberá à empresa contratada prestadora desse serviço definir o tipo de transporte a ser utilizado em
função de suas disponibilidades, do estado do usuário. da distância a ser percorrida, das condições de
navegabilidade aérea e da estrutura aeroportuária das regiões envolvidas.

I. O transporte ora contratado somente se efetivará se a localidade de origem do paciente estiver situada
a mais de 50 Km (cinquenta quilõmetros) do hospital de destino.

-
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J. Nenhuma responsabilidade civil ou criminal caberá à CONTRATADA por óbitos ou eventuais danos físicos

sofridos por usuários transportados pela empresa prestadora desse serviço, a qual mantém seguro para
cobertura de tais sinistros.

21.4 - Auxílio Desemprego

A - Na ocorrê1cia de desemprego do usuário titular por dispensa sem justa causa, a UNIMED garantirá a
cobertura 90 plano de saúde ora contratado, pelo período de 3 (três) meses, a contar do mês subsequente
ao desemprego.

B - A cobertura deste auxílio estará condicionada ao envio à UNIMED da cópia dos documentos pertinentes
à rescisão contratual.

c . Este benefício de Auxílio Desemprego tem a carência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
inscrição dos usuários da CONTRATANTE, no cadastro que vier a ser gerado pela UNIMED ou por
empresa por ela contratada para administrar este benefício.

22 - cLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA• Este contrato é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, renovando-se
automaticamente por igual período.

22.1· DA RESCISÃO

A - Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento se:

a) - As partes inflingirem as Cláusulas e condições contratuais.

b) - Atrasos na mensalidade por periodo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos
• 12 (doze) meses da vigência deste contrato.

B • Antes do t~rmino do prazo deste contrato, é facultado ao CONTRATANTE denunciá-Io, mediante
comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. sujeitando-se ao pagamento da multa
pecuniária equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor das mensalidades ainda devidas, mais o
valor das despesas médicas e hospitalares geradas e não pagas anteriormente à denúncia unilateral do
contrato.

•
c - Rescindido o contrato, obriga-se o CONTRATANTE a devolver a UNIMED todas as carteiras ou cartões

de identificação, sob pena de responder pela utilização indevida, cessando nessa data as
responsabilidades de cobertura de atendimento pela UNIMED .

22.2 - DO APRIMORAMENTO:

a - A CONTRATANTE ou seus usuários quando se sentirem prejudicados nos seus direitos contratuais,
deverão formalizar por escrito suas reclamações a UNIMED, a qual, deverá tomar as providências
cabíveis e comunicar as medidas tomadas ao denunciante.

b • O presente contrato poderá, por ajuste das partes ou em decorrência da determinação do órgão
fiscalizador competente, sofrer alterações e modificações mediante a lavratura de termos aditivos.

23 - cLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da IComarca de Campo Grande - MS para decidir sobre eventual demanda decorrente da
interpretação e aplicação das normas deste contrato, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que
seja.

-
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E, por estarem justas e contratadas, declarando-se cientes e de acordo com todas as suas cláusulas e condições, e
tendo recebido neste ato o prFsente contrato, a Proposta de Admissão e os documentos a que se refere o item 06.1,
da cláusula 6º, assinam este t:ontrato em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo que também
o firmam.

CONTRATANTE:

~

. '".'J~;zr ;;7 #í(-L-< jJ ~
.,- de --I de ~.

-------------- -------, ---- -----------_. ---

~CZ6?
-----Jl------------------------------------
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