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Regulamento Campanha Carência Reduzida 

Art. 1º. A inscrição de beneficiários durante o período da campanha Carência 
Reduzida deverá observar:  
1. A vigência da referida campanha de 01.06.2018 a 04.01.2019,  
2. Os benefícios previstos na campanha,   
3. Pagamento da primeira mensalidade. 
 
 
Art. 2º. As adesões de beneficiários deverão ser providenciadas pela associada, 
e comunicadas ao S.P.A. Saúde, que passa a considerar como efetivos 
beneficiários inscritos em seus planos, aqueles que tiverem concluído suas 
adesões e a de seus dependentes, mediante apresentação e aprovação de toda 
a documentação necessária e comprovação de pagamento da primeira 
mensalidade. 
 
 
Art. 3º. A campanha “Carência Reduzida” prevê a captação e inscrição de novos 
beneficiários aos planos Bronze A registro ANS 449.789/04-9, Bronze A 
Empresarial registro ANS 460.796/09-1, Bronze C registro ANS 449.790/04-2, 
Bronze C Empresarial registro ANS 460.797/09-0, SPA Gold registro ANS 
437.061/02-9, SPA Gold Empresarial registro ANS 460.751/09-1. 
 
 
Art. 4º. O diferencial que será oferecido aos novos beneficiários durante o 
período de vigência da referida campanha é a isenção de carências, 
exclusivamente, para CONSULTAS, EXAMES, TRATAMENTOS E TERAPIAS, 
abrangendo os beneficiários titulares e dependentes inscritos nos respectivos 
planos mencionados no art. 3º. e exclusivamente durante o período de sua 
duração, conforme art. 1º. 
 
 
Parágrafo Único – Fica expresso que a isenção de carência não se aplica as 
internações, quimioterapias, radioterapias, hemodiálises, parto a termo e outros 
procedimentos ou atendimentos não previstos acima (caput), nem mesmo para 
as situações de Cobertura Parcial Temporária - CPT, ou seja, aquelas 
decorrentes de lesões e doenças preexistentes, pois Procedimentos de Alta 
Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos 
decorrentes de lesões e doenças preexistentes também não terão isenção do 
período de CPT.  
 
 
Art. 5º. Serão considerados novos beneficiários aqueles inscritos nos planos 
bem como seus respectivos dependentes, que tenham concluído suas inscrições 
junto ao S.P.A. Saúde no período compreendido entre 01.06.2018 a 04.01.2019. 
 


