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TERMO ADITIVO
(RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 279 – ANS)

Contrato Coletivo Empresarial  com até 29 (vinte e nove) beneficiários,
e 30 (trinta) a 99 (noventa e nove) beneficiários e

a partir de 100 (cem) beneficiários

Prezado Cliente,

Em 01 de junho de 2012 entrou em vigor a Resolução Normativa n.º 279 da Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS (www.ans.gov.br), que regulamenta os artigos 30
e 31 da Lei n.º 9.656/98 que dispõem sobre o direito de manutenção da condição de
beneficiário de Plano de Saúde para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa
causa e aposentados que contribuam para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do artigo 1º da Lei n.º 9.656/98, impondo uma série de novas condições que deverão ser
observadas pelas Operadoras de Planos de Saúde e pelas empresas Estipulantes de
planos de saúde coletivos empresariais.

Este fato implicou na revisão de alguns itens dos contratos, de forma a adequá-los às
novas condições.

Esclarecemos, assim, que os contratos acima identificados encontram-se devidamente
alterados, para que passem a vigorar com as seguintes condições:

1. REGRAS PARA INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PLANOS COL ETIVOS

De acordo com as declarações constantes da proposta da ESTIPULANTE e/ou Termo
Aditivo celebrado entre as partes, o custeio do contrato poderá ser:
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CONTRIBUTÁRIO : são os BENEFICIÁRIOS TITULARES que contribuem para custear
parte ou integralidade da mensalidade de seu plano privado de assistência à saúde
oferecido pela ESTIPULANTE em  decorrência de vínculo empregatício ou estatutário, à
exceção dos valores relacionados a pagamentos vincu lados aos BENEFICIÁRIOS
DEPENDENTES e à coparticipação e/ou franquia, como fator de moderação na
utilização dos serviços de assistência médica e/ou hospitalar e/ou odontológica , os
quais não caracterizam em qualquer hipótese a contributariedade; ou

NÃO CONTRIBUTÁRIO : são os BENEFICIÁRIOS TITULARES que não contribuem para
custear parte ou integralidade da mensalidade de seu plano privado de assistência à
saúde oferecido pela ESTIPULANTE em decorrência de vínculo empregatício ou
estatutário, recaindo o ônus do custeio totalmente sobre a ESTIPULANTE. Não se
caracteriza em qualquer hipótese a contributariedade, os valores relacionados a
pagamentos vinculados aos BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES  e à coparticipação
e/ou franquia, como fator de moderação na utilizaçã o dos serviços de assistência
médica e/ou hospitalar e/ou odontológica.

O direito de manutenção da condição de BENEFICIÁRIO é exclusivo aos ex-empregados
demitidos ou exonerados sem justa causa CONTRIBUTÁRIOS e aposentados
CONTRIBUTÁRIOS.

Os ex-empregados demitidos ou exonerados com justa causa CONTRIBUTÁRIOS OU
NÃO, os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa NÃO
CONTRIBUTÁRIOS e aposentados NÃO CONTRIBUTÁRIOS não fazem jus aos direitos
especificados nos artigos 30 e 31 da Lei n.º 9.656/98.

Ao BENEFICIÁRIO CONTRIBUTÁRIO, no caso de rescisão ou exoneração sem justa
causa do contrato de trabalho pela ESTIPULANTE e no caso de aposentadoria, é
assegurada a manutenção de sua condição de BENEFICIÁRIO NO MESMO PLANO
CONTRATADO PELA ESTIPULANTE , nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que:
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I) assuma o pagamento integral da mensalidade correspondente ao seu custo por
faixa etária;

II) o contrato celebrado entre ESTIPULANTE e CONTRATADA esteja em vigor; e

III) opte pela manutenção do aludido benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em
resposta à comunicação da ESTIPULANTE, formalizada no ato da rescisão do contrato
de trabalho.

Quando o ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado optar
pela manutenção da condição de BENEFICIÁRIO, esta se dará no mesmo contrato
celebrado com  a ESTIPULANTE e, portanto, serão mantidas as condições de reajuste,
preço, faixa etária e fator moderador  previstas no plano privado de assistência à saúde
para os BENEFICIÁRIOS ATIVOS, inclusive no que se refere as negociações futuras que
venham a ser negociadas entre a ESTIPULANTE e a CONTRATADA, ou seja, as
alterações futuras de preço, faixa etária, fator moderador e outros, serão extensivos aos
BENEFICIÁRIOS ATIVOS e INATIVOS.

Qualquer alteração na regra do parágrafo anterior poderá ocorrer desde que haja mútuo e
expresso acordo entre a ESTIPULANTE e a CONTRATADA, desde que não haja vedação
legal.

O período de manutenção da condição de BENEFICIÁRIO pelo ex-empregado demitido
ou exonerado sem justa causa ou aposentado é extensivo a todo o grupo familiar já
inscrito quando da rescisão do contrato de trabalho, sendo certo que novas inclusões
serão extensivas apenas a novo cônjuge e filhos.

Em caso de morte do BENEFICIÁRIO TITULAR demitido ou exonerado sem justa causa
ou aposentado é assegurada a permanência aos BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES já
inscritos no contrato, pelo tempo remanescente da manutenção da condição de
BENEFICIÁRIO prevista nas Condições Gerais.
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Os direitos assegurados nesta cláusula, conforme disposto no artigo 26 da Resolução
Normativa – RN n.º 279, deixarão de existir (i) pelo decurso dos prazos de manutenção
do benefício previsto nas Condições Gerais; ou (ii)  quando da admissão do
BENEFICIÁRIO TITULAR demitido ou exonerado sem just a causa ou aposentado em
novo emprego; ou ainda (iii) quando da rescisão do contrato entre a ESTIPULANTE
e a CONTRATADA , já que a vigência dos benefícios especificados nesta cláusula estará
obrigatoriamente condicionada à vigência do contrato entre a ESTIPULANTE e a
CONTRATADA. Assim, caso o contrato seja encerrado, serão automaticamente
cancelados os benefícios previstos nos artigos 30 e 31 da Lei n.º 9.656/98.

Caso a ESTIPULANTE contrate plano de saúde junto a outra Operadora, deverá
incluir no novo contrato todos os beneficiários que  anteriormente figuravam no
contrato firmado com a CONTRATADA, inclusive os ben eficiários demitidos ou
exonerados sem justa causa ou aposentados, uma vez que a concessão de tais
benefícios é decorrente do vínculo empregatício e, portanto, de responsabilidade
única e exclusiva da ESTIPULANTE.

Na hipótese de enceramento do contrato entre a ESTIPULANTE e a CONTRATADA, e
caso a ESTIPULANTE não contrate plano de saúde junto a outra Operadora, a
CONTRATADA deverá disponibilizar plano de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar, aos BENEFICIÁRIOS, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência. Neste caso, a ESTIPULANTE deverá informar ao BENEFICIÁRIO
TITULAR, em tempo hábil, sobre o cancelamento do benefício, de forma que o mesmo
possa optar pela contratação de um plano individual ou familiar, sem carências, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da data de encerramento do contrato.

2. FORMAÇÃO DO PREÇO E MENSALIDADE

Nos produtos exclusivamente de assistência médica ou naqueles que ofereçam
assistência médica e odontológica, o preço per capita, a ser efetuado pela
ESTIPULANTE, corresponderá ao valor referente à faixa etária e ao plano que cada
BENEFICIÁRIO se enquadrar no momento da contratação, podendo também ser
apresentado por preço único.
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O cálculo do preço único, para cada plano contratado pela ESTIPULANTE, se dará com
base na soma total do preço pago por cada BENEFICIÁRIO, de acordo com sua faixa
etária, dividido pelo número total de BENEFICIÁRIOS.

O valor do preço, de acordo com suas respectivas faixas etárias, de todos os
BENEFICIÁRIOS, ativos e inativos, observará a(s) tabela(s)  constante(s) na Proposta
Comercial de Contrato Coletivo Empresarial, que faz parte do presente Termo Aditivo,
devendo a ESTIPULANTE responsabilizar-se  por apresentar as mencionadas tabelas,
neste momento, a todos os seus BENEFICIÁRIOS.

A(s) correspondente(s) tabela(s) atualizada(s) será(ão) disponibilizada(s) pela
CONTRATADA à ESTIPULANTE para consulta, mensalmente, através do documento de
fatura, devendo a ESTIPULANTE mantê-la(s) disponível(eis) com as devidas
atualizações, a qualquer tempo para consulta dos BENEFICIÁRIOS.

No momento da inclusão de novo BENEFICIÁRIO TITULAR, a ESTIPULANTE
apresentará a tabela de preços por faixa etária atualizada, disponibilizada pela
CONTRATADA.

É permitido à ESTIPULANTE subsidiar o plano dos ex-empregados ou promover a
participação dos empregados ativos no seu financiamento, devendo para tanto o valor
correspondente ser explicitado pela ESTIPULANTE aos BENEFICIÁRIOS TITULARES.

A participação financeira parcial ou total da ESTIPULANTE no plano dos ex-empregados
demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados quando ocorrer, poderá ser
estipulada a critério do empregador, podendo variar conforme nível de plano, rendimento
do titular, ou outra forma desejada, devendo obrigatoriamente ser apresentada aos
BENEFICIÁRIOS TITULARES na contratação do plano e sempre que alterada.

IMPORTANTE: Na contratação de produto de assistência exclusivamente odontológica,
no qual não exista previsão de variação de custo em decorrência de transposição de faixa
etária, o preço a ser pago pela ESTIPULANTE, será único, fixado de acordo com o plano
em que cada BENEFICIÁRIO se enquadrar no momento da contratação, independente da
sua idade.
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Assim sendo, e ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa e aposentado que
optar pela sua manutenção na condição de BENEFICIÁRIO assumirá o pagamento
integral do preço pago pela ESTIPULANTE, além dos valores que já pagava enquanto
BENEFICIÁRIO ATIVO.

As regras acima especificadas que dispõem sobre informação, comunicação, atualização
e disponibilização do preço (tabela de preços – conforme Proposta Comercial de Contrato
Coletivo Empresarial) pago pela ESTIPULANTE são aplicáveis, no que lhe couber, aos
produtos de assistência exclusivamente odontológica.

3. CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO ATIVO

Quando da cessação do vínculo empregatício entre o BENEFICIÁRIO TITULAR e a
ESTIPULANTE, esta ao solicitar a exclusão do ex-empregado deverá fornecer à
CONTRATADA as seguintes informações:

I) se o beneficiário foi excluído por demissão ou exoneração sem justa causa ou
aposentadoria;

II) se o beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa é aposentado que
continua trabalhando na ESTIPULANTE mesmo após a sua aposentadoria;

III) se o beneficiário contribuía para o pagamento do plano privado de assistência à
saúde;

IV) por quanto tempo o beneficiário contribuiu para o pagamento do plano privado de
assistência à saúde; e

V) se o ex-empregado optou pela manutenção como beneficiário ou se recusou a
manter esta condição.

Tratando-se de exclusão de BENEFICIÁRIO CONTRIBUTÁRIO, decorrente de demissão
ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria, as informações dos itens “II” ao “V”
deverão ser prestadas através de “DECLARAÇÃO EXPRESSA”, inclusive quando o
pedido de exclusão se der pelo canal web, ou qualquer outra forma de comunicação.
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Sendo certo que citada declaração deverá seguir o mesmo formato de modelo
disponibilizado no site da Golden Cross, no canal Cliente, através do link Condições
Gerais, o qual faz parte do presente Termo Aditivo, devendo a mesma ser arquivado pela
ESTIPULANTE, pelo prazo de 5 (cinco) anos, e entregue à CONTRATADA sempre que
solicitado.

A ESTIPULANTE deverá sempre que solicitada pela CONTRATANTE, no prazo máximo e
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, fornecer todas as informações e os
documentos pertinentes, relativos às solicitações de exclusão dos BENEFICIÁRIOS
TITULARES e seu(s) DEPENDENTES do contrato.

A ESTIPULANTE assumirá a responsabilidade por eventuais penalidades a que a
CONTRATADA seja submetida, inclusive ressarcindo-a financeiramente, em razão de
medidas judiciais e/ou demandas administrativas promovidas por ex-empregados que
aleguem prejuízo a seus direitos relativos aos artigos 30 e 31 da Lei n.º 9.656/98 em
conseqüência de informações incorretas prestadas pela ESTIPULANTE à
CONTRATADA, bem como pelo inadimplemento das obrigações especificadas neste
Termo Aditivo e/ou nas Condições Gerais pela ESTIPULANTE.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

A portabilidade especial de carências para plano de saúde individual ou familiar ou
coletivo por adesão, de outra operadora, deverá ser requerida pelo BENEFICIÁRIO
TITULAR ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado:

a) no período compreendido entre o primeiro dia do mês de aniversário do contrato e
o último dia útil do terceiro mês subsequente; ou

b) no prazo de 60 (sessenta) dias antes do término do período de manutenção da
condição de beneficiário.

Fica a ESTIPULANTE obrigada a comunicar o BENEFICIÁRIO TITULAR ex-empregado
demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado, com antecedência mínima de 30
dias, a data inicial e final do período para requisição da portabilidade especial.
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Informamos que todas essas novas condições passam a integrar os contratos acima
identificados, permanecendo integralmente válidas para todos os efeitos as dema is
condições do plano de saúde contratado não alterada s por este documento .

Por fim, declara a ESTIPULANTE que possui (      ) número de demitidos ou exonerados
sem justa causa e aposentados, bem como que:

(  ) NÃO É CONTRIBUTÁRIA, uma vez que nenhum beneficiário CONTRIBUI ou
CONTRIBUIU;

(  ) É CONTRIBUTÁRIA, uma vez que todos os beneficiários CONTRIBUEM ou
CONTRIBUÍRAM;

(  ) É CONTRIBUTÁRIA, uma vez que parte dos beneficiários CONTRIBUEM ou
CONTRIBUÍRAM.

Atenciosamente,

GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTD A

Ciente e de acordo:  ______/ ________/ _____________

_______________________________________________________________
Assinatura e Carimbo da Empresa Contratante (ESTIPULANTE)

_________________________________________________________
Razão Social da Empresa Contratante (ESTIPULANTE)

Testemunhas:

1) ___________________________      2)  ___________________________
Nome:      Nome:
CI:      CI:
CPF:      CPF:


