
Aditivo de contrato de adesão 
ao Plano de Saúde - Amil 500

• Carência reduzida, com exceçäo de obstetrícia (10 meses) e doenças pré-existentes 
(24 meses);

• Adesão para titular, cônjuge e filhos (até 39 anos);

• Atendimento em âmbito nacional com todas as coberturas da Lei 9656/98; 

• Ocorrendo alterações na idade de qualquer dos beneficiários, que importe em deslo-
camento para outra faixa etária, as mensalidades serão reajustadas para os valores da 
nova faixa etária, no mês seguinte ao da ocorrência;

• Os valores mensais serão descontados através de débito em conta corrente dos sindi-
calizados conforme o tipo de plano escolhido e de acordo com a faixa etária de cada 
participante;

• O atraso de pagamento de qualquer mensalidade implica a suspensão da cobertura e 
fica sujeito a multa de 10%. Caso o atraso no pagamento da mensalidade exceda 30 
dias, dará ensejo ao cancelamento da adesão do beneficiário titular e seus depen-
dentes, sendo cobrados todos os meses em atraso.

Confira a tabela de preços:



Autorização

Valor total: R$: 

Declaro que li e estou ciente das informações acima mencionadas, bem como o valor 
total a ser descontado de minha conta.

                    
Assinatura:      

CPF:     



Aditivo de contrato de adesão 
ao Plano de Saúde - Amil 400

• Carência reduzida, com exceçäo de obstetrícia (10 meses) e doenças pré-existentes 
(24 meses);

• Adesão para titular, cônjuge e filhos (até 39 anos);

• Atendimento em âmbito nacional com todas as coberturas da Lei 9656/98; 

• Ocorrendo alterações na idade de qualquer dos beneficiários, que importe em deslo-
camento para outra faixa etária, as mensalidades serão reajustadas para os valores da 
nova faixa etária, no mês seguinte ao da ocorrência;

• Os valores mensais serão descontados através de débito em conta corrente dos sindi-
calizados conforme o tipo de plano escolhido e de acordo com a faixa etária de cada 
participante;

• O atraso de pagamento de qualquer mensalidade implica a suspensão da cobertura e 
fica sujeito a multa de 10%. Caso o atraso no pagamento da mensalidade exceda 30 
dias, dará ensejo ao cancelamento da adesão do beneficiário titular e seus depen-
dentes, sendo cobrados todos os meses em atraso.

Confira a tabela de preços:



Autorização

Valor total: R$: 

Declaro que li e estou ciente das informações acima mencionadas, bem como o valor 
total a ser descontado de minha conta.

                    
Assinatura:      

CPF:     


