DOCUMENTOS PARA RECADASTRAMENTO PLANSAÚDE

CÓPIA E ORIGINAIS OU CÓPIA AUTENTICADA
DEPENDENTES DIRETOS

CÓD.
1

CÔNJUGE
COMPANHEIRO

2

Para fins de comprovação da dependência
apresentar, CPF e RG e, pelo menos, mais dois
documentos relacionados ao lado:
União estável, é aquela configurada na
convivência Pública, contínua e duradora e
estabelecida entre homem e mulher, com objetivo
de constituição de família.
“(*) Entende-se como comprovante de residência
ou de domicílio contas de concessionárias de
serviços públicos, extratos bancários (cartão de
crédito), contrato de aluguel onde conste o nome
do titular ou companheiro; na falta desses,
declaração emitida pelo cartório com fé pública”.

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
a) - Certidão de Casamento.
b) - Identidade ou CNH
c) - CPF
OBRIGATORIAMENTE DOIS DOS DOCUMENTOS ABAIXO:
a) - Certidão de Nascimento ou RG de filho havido entre estes em comum;
b) - Certidão de Casamento religioso;
c) - Declaração de Imposto de Renda do ano anterior em que conste o
companheiro(a) como dependente;
d) - Comprovante de conta bancária conjunta recente;
e) - Comprovante de mesmo domicílio, sendo um em nome do requerente e
outro em nome do companheiro(a); (*)
f) - Apólice de seguro em que conste o companheiro (a) como dependente;
g) - documento de propriedade de bem móvel ou imóvel em nome dos
companheiros,
h) - Declaração de união estável feita em cartório (fé pública) recente;
i) - Sentença judicial declaratória;

3

FILHO(A) MENOR DE 18 ANOS NÃO
EMANCIPADO(A), INCLUSIVE NO CURSO DE
PROCESSO DE ADOÇÃO

a) - Certidão de Nascimento ou RG do dependente;

4

FILHO (A) CURATELADO (A), DESDE QUE
A INCAPACIDADE TENHA OCORRIDO
DURANTE A MENORIDADE

a) - Certidão de Nascimento ou RG do dependente;
b) - Sentença de Curatela;
c) - Comprovante de invalidez na menor idade, expedido por médico
especialista, com CRM devidamente comprovado;
a)
b)
c)

- Certidão de Nascimento ou RG
- CPF
- Certidão de Casamento ou prova documental da união estável em que o
padrasto ou madrasta convivem maritalmente (somente para enteado);
Atestado Médico ou Laudo, expedido por médico especialista, com CRM
devidamente comprovado, juntamente com exames complementares
recentes que comprovem a incapacidade na menoridade.

5

FILHO(A) OU ENTEADO(A) INVALIDO(A),
MAIOR DE DEZOITO ANOS, DESDE QUE A
INVALIDEZ TENHA OCORRIDO DURANTE A
d)
MENORIDADE

6

ENTEADO(A) MENOR 18 ANOS NÃO
AMANCIPADO)(A)

a) - Certidão de Nascimento ou RG do dependente;
b) - Certidão de Casamento ou prova documental da união estável em que o
padrasto ou madrasta convivem maritalmente;

7

MENOR SOB TUTELA OU GUARDA
JUDICIALMENTE DECRETADA

a) - Certidão de Nascimento ou RG do dependente;
b) - Sentença de Guarda, ainda provisória ou Tutela.

CÓD.

DEPENDENTES INDIRETOS

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
OBRIGATÓRIO PARA O FILHO E O ENTEADO

8

FILHO(A) OU ENTEADO (A) MAIOR DE 18 E
MENOR DE 21 ANOS

a)
b)

- RG ou Certidão de Nascimento do dependente;
- CPF do dependente

OBRIGATÓRIO PARA O ENTEADO
c) - Certidão de Casamento ou prova documental da união estável em que o padrasto ou
madrasta convivem maritalmente.
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PAIS

a) - Carteira de identidade ou CNH do TITULAR DO PLANO
b) - CPF e RG do dependente.

10

IRMÃO(A) NÃO-EMANCIPADO(A) MENOR
DE 18 ANOS

a) - Carteira de identidade ou CNH do TITULAR DO PLANO
b) - RG ou Certidão de nascimento do dependente
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IRMÃO(Ã) SOLTEIRO(A), INVÁLIDO(A) OU
INCAPAZ MAIOR DE 18 ANOS, DESDE QUE
A INVALIDEZ OU INCAPACIDADE TENHA
OCORRIDO DURANTE A MENORIDADE

12

TITULAR DO PLANO

a) - Carteira de identidade ou CNH do TITULAR DO PLANO
b) - Atestado Médico ou Laudo, expedido por médico especialista com CRM
devidamente comprovado, juntamente com exames complementares recentes
que comprovem a incapacidade na menoridade;
c) - RG ou Certidão de Nascimento do dependente.
d) - CPF do dependente
Carteira de identidade ou de Motorista;
CPF;
Comprovante de Endereço;
Último contracheque;

