
INCLUSÃO AO PLANO 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

TITULAR: 

 Proposta de Adesão da Affix + Ficha Associativa; 

 Cópia RG e CPF; 

 Cópia do Cartão Nacional de Saúde; 

 Cópia da Certidão de Nascimento válida para titular com até 13 anos; 

 Cópia do comprovante de residência atual (últimos 90 dias); 

 Em caso de titular estudante, obrigátorio documentação do responsável legal. 

DEPENDENTES: 

Cônjugue 

 Cópia de Certidão de Casamento + Cópia RG e CPF; 

 Cópia do Cartão Nacional de Saúde. 

Companheiro(a) 

 Declaração comprovada da união estável por meio de declaração pública de união 

estável (realizada em cartório de títulos e documentos); 

 Cópia do RG e CPF; 

 Cópia do Cartão Nacional de Saúde. 

Filho(a) solteiro(a), com até 23 anos e 11 meses e 29 dias. 

 Cópia da Certidão de Nascimento + RG e CPF obrigátorio para beneficiários com idade 

a apartir de 14 anos; 

 Cópia do Cartão Nacional de Saúde. 

Filho(a) inválido(a) de qualquer idade e declarado no Imposto de Renda do Titular . 

 Cópia da Certidão De Nascimento + RG e CPF obrigátorio para beneficiários com idade 

a apartir de 14 anos; 

 Cópia do Cartão Nacional de Saúde; 

 Cópia da autenticada do atestado de invalidez emitido pelo INSS. 

 Cópia da declaração do Imposto de Renda do Titular. 

Menor sob guarda ou Tutela do beneficiário titular.  

 Cópia da Certidão de Nascimento + RG e CPF obrigátotio para beneficiários com idade 

a partir de 14 anos; 

 Cópia do Cartão Nacional de Saúde; 

 Cópia da Tutela ou do “Termo de Guarda” expedida por orgão oficial; 

OBS.:Caso a adoção seja extinta cabe a Operadora o direito de exclusão do dependente. 

ENTEADO(A), com até 23 anos e 11 meses e 29 dias. 

Titular casado 

 Cópia da Certidão de Nascimento + RG e CPF obrigátorio com idade a partir de 14 

anos; 

 Cópia do Cartão Ncional de Saúde; 
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 Cópia de Certidão de Casamento. 

Titular companheiro(a) 

 Cópia da Certidão de Nascimento + RG e CPF obrigátorio para beneficiários com idade 

a partir de 14 anos; 

 Cópia do Cartão Nacional de Saúde; 

 Declaração comprovada da união estável por meio de declaração pública de união 

estável (realizada em cartóriode títulos e documentos). 

ATENÇÃO: TODOS OS PROPONENTES TITULARES E/OU SEU(S) DEPENDENTE(S) 

DEVERÃO APRESENTAR CÓPIA DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE(CNS). 

A Administradora de Benefícios/Contratante poderá requisitar a qualquer momento outros 

documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na 

Proposta.  

ARÉA DE ABRANGÊNCIA 

Atendimento Nacional. 

 

 

 

 

Telefone de contato Corretora do Brasil: (71)3322-0537 

 

 

 

 

 


