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ANS - nº 403911 

DECLARAÇÃO DO APOSENTADO 
 
Eu, ________________________________________________________________________, APOSENTADO(A), inscrito(a) 

no CPF sob nº ___________________, Matrícula Golden Cross nº ________________, DECLARO ter interesse em manter 

minha condição de beneficiário, a partir de __/__/____, juntamente com meus dependentes, no mesmo plano de assistência à 

saúde contratado pela minha ex-empresa empregadora, a empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________, para os seus funcionários ativos e com as mesmas condições de cobertura assistencial de que 

gozava quando da vigência do contrato de trabalho. 

Declaro ter ciência que tenho direito ao citado benefício, previsto no artigo 31 da Lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa – RN 

279/11, desde que: 

1) opte pela manutenção do aludido benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em resposta à comunicação da minha ex-

empresa empregadora, formalizada no ato da rescisão do meu contrato de trabalho; E 

2) o contrato celebrado entre a Golden Cross e minha ex-empresa empregadora, a empresa 

_____________________, esteja em vigor; E 
3) assuma o pagamento integral da mensalidade correspondente ao meu custo por faixa etária conforme endereço, 

Rua/Av:____________________________________________________ Nº_______, Complemento____________, 

Bairro________________________, Cidade_________________________ UF_______CEP__________________, e-

mail:___________________________________ 

Tel 1______________________ Tel 2____________________. E 

4) não decorridos os prazos de manutenção do aludido benefício, abaixo informados; E 

i) se contribuído por período inferior a 10 (dez) anos, será assegurado o direito de manter-se como beneficiário à razão de 1 

(um) ano para cada ano de contribuição; 

ii) se contributário por período superior a 10 (dez) anos, será assegurado o direito de manter-se como beneficiário por tempo 

indeterminado. 

5) não admitido em novo emprego. 

Declaro que ciência que tenho dever de: 

1) Informar a Golden Cross caso seja admitido em novo emprego, ensejando a minha (e de meus dependentes) conseqüente 

exclusão plano de assistência à saúde contratado pela minha ex-empresa empregadora, a empresa 

________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº___________________, para os seus funcionários ativos e com 

as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. 

Declaro, ainda, ter ciência que o período de manutenção da condição de beneficiário é extensivo a todo o grupo familiar já 

inscrito quando da rescisão do meu contrato de trabalho, sendo certo que novas inclusões serão extensivas apenas a novo 

cônjuge e filhos. 

Declaro, por fim, ter ciência de que a rescisão do contrato de plano de saúde , quer pela Golden Cross, quer pela minha ex-

empresa empregadora, a empresa _________________,implica no automático cancelamento do benefício de manutenção da 

condição de beneficiário, nas condições acima dispostas. 

 

______________________________, ________________ de ____________________ de ___________ 

                   (LOCAL)                                        (dia)                                  (mês)                            (ano) 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Declarante – aposentado 

De acordo: 

___________________________________________ 

Estipulante – ex-empresa empregadora do aposentado 

 


