Registro ANS 30194-9

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO PARANÁ ‐ SINAEP

( ) Integral Rede Credenciada ‐ Sem Copar cipação

Mensalidade Individual
Integral Rede Credenciada Sem Copar cipação ‐ Integral

PLANOS
Registro

REGISTRO ANS
MENSALIDADE INDIVIDUAL

401.863/98‐0
R$ 88,23
34,13*

R$ 37,23

R$ 119,99

* Valor Mensal em reais, válido até Maio 2018

Plano Integral (Rede Credenciada)

Principais Exclusões Plano Integral
Consultas domiciliares, internações hospitalares, cirurgia oral maior, procedimentos esté cos, clareamento, novos tratamentos e exames que não
façam parte da prá ca atual , implantes e transplantes (ou próteses sobre implante), ortodon a e prótese (exceto as listadas no rol ANS), metais
preciosos, má formação congênita, tratamentos ilícitos ou an é cos, qualquer po de medicamento ou material de consumo de uso caseiro ou
extra consultório e casos de cataclismo, guerras, comoções internas e epidemias, quando declarados pela autoridade competente.

Condições Gerais
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., registrada na ANS como Administradora de Bene cios sob o número 41420‐4 e é garan do pela ODONTOPREV S.A.,

1° de Junho
O valor da mensalidade será reajustada anualmente no aniversário do Contrato Principal Es pulado pela Extramed (junho), independente da data de adesão
Individual do Plano, com base na variação aferida pelo Índice de Preços ao Consumidor IPC, publicado pela FIPE, no mesmo período, ou, não sendo possível a sua
u lização por qualquer mo vo, pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP‐M), publicado pela fundação Getúlio Vargas – FGV, para o mesmo período.
junho

A exclusão realizada dentro do período de 12 meses, contados da inscrição do beneﬁciário, facultará a Operadora cobrar do beneﬁciário, a tulo de cláusula penal,
o correspondente ao valor da contribuição mensal, vigente a época da exclusão, mul plicado por 6(seis).

As mensalidades não pagas até a data do vencimento, dia 30 (trinta) do mês anterior à sua vigência, serão acrescidos de 2% (dois por cento) de multa e 1% (um por
cento) ao mês de juros de mora, além de acréscimos decorrentes da aplicação de índices inﬂacionários oﬁciais, nos termos permi dos pela legislação vigente. O
atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 30 (trinta) dias, resultará no cancelamento automá co do plano.
( ) Débito bancário (sendo opção de débito, preencher autorização de débito anexada a proposta)

‐

Fone: 4007 2160 (Capitais e Região Metropolitana) ‐ 0800 643 2080 (Demais Regiões)

‐

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

SANTANDER

1)

Da autorização
O banco acima determinado, ﬁca a partir desta data autorizado a debitar em minha conta corrente,
o valor informado pela EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNJP
01.747.987/0001-75, para quitação do compromisso acima descrito, na data do seu respectivo
vencimento, via sistema de débito automático.

2)

Da provisão de saldo
I. Comprometo-me a provisionar e manter em minha conta corrente acima indicada, saldo
suﬁciente para suportar o débito relativo a conta cadastrada, na data do seu respectivo
vencimento.
II. Caso não haja fundo suﬁciente e/ou disponível na conta corrente informada, para pagamento
total da conta cadastrada, o banco, a seu exclusivo critério, poderá efetuar os correspondentes
pagamentos, mediante a efetivação dos débitos na conta corrente informada até montante ali
suﬁciente e/ou disponível. Com relação ao valor complementado pela instituição bancária acima,
este será considerado como concedido aos clientes a título de Adiantamento a Depositante e
transferido para o sistema de MORA do banco.
III. Os valores concedidos a títulos de Adiantamento a Depositante nos termos do item anterior,
deverão ser por mim restituídos ao banco acrescidos de juros calculados as taxas divulgadas no
quadro de tarifas aﬁxadas nas agências do banco que serão contabilizadas da data de
concessão do adiantamento até a efetiva restituição.

3)

Do prazo de vigência
A presente autorização vigorará por prazo indeterminado, podendo entretanto ser cancelada a
qualquer tempo, por ambas as partes.

4)

Da conﬁrmação de inclusão
Esta autorização será conﬁrmada pela EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA por meio de mensagem especíﬁca no envio de comunicação da mensalidade. O cliente,
desde já, declara-se ciente de que enquanto não houver a conﬁrmação ﬁca obrigado a quitar a
mensalidade através de boleto bancário.

Extramed administradora de benefícios Ltda - Registro ANS 41420-4
Rua Desembargador Clotário Portugal, 243 CEP 80410-220 - Curitiba - Paraná
E-mail nucleoatendimento@extramed.com.br Fone: (41) 3068-8700

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Extramed Administração e Serviços Médicos Ltda
Data _______/_______/_________

Caixa Econômica Federal

R$
*ESTE VALOR NÃO DEVE SER PRENCHIDO, POIS SERÁ DEBITADO O VALOR DA MENSALIDADE.

Código da Agência

Nome da agência

Operação

Número Conta/DV

Nome do cliente

CPF

Nome do Convenente

Código do Conv

Extramed Adm. e Serviços Médicos LTDA

Identiﬁcação do Cliente (14 zeros + CPF)

154182 11 0001

.000000000000000

001-Pessoa Física /003 – Pessoa Jurídica /013 – Poupança Pessoa Física/022 – Poupança Jurídica/023 – Conta Salário

Importante: O débito será efetuado somente se houver saldo suﬁciente

___________________________________
Assinatura do titular da conta

____________________________________
Assinatura autorizada (Gerente Agência)

1)

Da autorização
O banco acima determinado, ﬁca a partir desta data autorizado a debitar em minha conta corrente,
o valor informado pela EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNJP
01.747.987/0001-75, para quitação do compromisso acima descrito, na data do seu respectivo
vencimento, via sistema de débito automático.

2)

Da provisão de saldo
I. Comprometo-me a provisionar e manter em minha conta corrente acima indicada, saldo
suﬁciente para suportar o débito relativo a conta cadastrada, na data do seu respectivo
vencimento.
II. Caso não haja fundo suﬁciente e/ou disponível na conta corrente informada, para pagamento
total da conta cadastrada, o banco, a seu exclusivo critério, poderá efetuar os correspondentes
pagamentos, mediante a efetivação dos débitos na conta corrente informada até montante ali
suﬁciente e/ou disponível. Com relação ao valor complementado pela instituição bancária acima,
este será considerado como concedido aos clientes a título de Adiantamento a Depositante e
transferido para o sistema de MORA do banco.
III. Os valores concedidos a títulos de Adiantamento a Depositante nos termos do item anterior,
deverão ser por mim restituídos ao banco acrescidos de juros calculados as taxas divulgadas no
quadro de tarifas aﬁxadas nas agências do banco que serão contabilizadas da data de
concessão do adiantamento até a efetiva restituição.

3)

Do prazo de vigência
A presente autorização vigorará por prazo indeterminado, podendo entretanto ser cancelada a
qualquer tempo, por ambas as partes.

4)

Da conﬁrmação de inclusão
Esta autorização será conﬁrmada pela EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA por meio de mensagem especíﬁca no envio de comunicação da mensalidade. O cliente,
desde já, declara-se ciente de que enquanto não houver a conﬁrmação ﬁca obrigado a quitar a
mensalidade através de boleto bancário.
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