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REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO 

[    ] Plano I e II    [    ] Plano III [    ] Excluir Todos  [    ] Excluir Somente Dependente/Agregado 
  

SITUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 

[    ] Empregado do quadro da ativa da Compesa 

[    ] Empregado da Compesa com contrato suspenso 

[    ] Empregado da Compesa com contrato rescindido  

[    ] Sócio Autopatrocinado 

[    ] Aposentado com direito ao benefício do PIA (20%), período de 08/09/2008 a 07/04/2009 

[    ] Aposentado com direito ao benefício do PIA (25%), ACT 2021/2022 

[    ] Aposentado com direito ao ACT vigente em _____/_____/________ (20%) 

[    ] Aposentado 

[    ] Pensionista de pessoa constante nos quadros acima 

 
Eu, _________________________________________________________, matrícula ________, 
Beneficiário(a) titular do CompesaSaúde, venho, através deste, solicitar as seguintes exclusões 
do Plano de Saúde: 
 
 

CÓDIGO NOME 
DATA DE 

NASCIMENTO 
GRAU DE 

PARENTESCO 
DEVOLUÇÃO 
DA CARTEIRA 

    SIM NÃO 

    SIM NÃO 

    SIM NÃO 

    SIM NÃO 

    SIM NÃO 

 

Declaro estar ciente que minha exclusão é IRREVOGÁVEL, bem como a de qualquer um dos meus 
dependentes/agregados, não sendo possível retornar, a qualquer tempo, ao Plano de Saúde (Planos I e 
II), tendo em vista o disposto no Art. 27 da Resolução Normativa nº 254, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar-ANS¹, com ressalvas de inclusão de novo cônjuge e de filhos do titular. 
 

____________________, _______ de ________________ de __________ 
 
 

____________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Beneficiário(a) Titular / Matrícula 

 
¹ Art. 27 – Os contratos coletivos vigentes por prazo indeterminado ou que contenham cláusula de recondução tácita e 
estejam incompatíveis com o disposto na Lei nº 1.998, não poderão receber novos beneficiários, ressalvados os casos 
de inclusão de novo cônjuge e filhos do titular. 
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ASSINALE COM UM “X” O MOTIVO DA EXCLUSÃO: 

 ROMPIMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO BENEFICIÁRIO. 

 TÉRMINO DA RELAÇÃO DE VÍNCULO COM O BENEFICIÁRIO. 

 DESLIGAMENTO DA PATROCINADORA. 

 ÓBITO. 

 MUDANÇA PARA O PLANO III. 

 INADIMPLÊNCIA.  

 EXCLUSÃO POR MUDANÇA DE CÓDIGO POR ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DA OPERADORA. 

 TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA. 

 ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO. 

 INCLUSÃO INDEVIDA DE BENEFICIÁRIO. 

 FRAUDE (ART. 13 DA LEI 9.656/1998). 

 INSATISFAÇÃO. 

  
 
Declaro que fui devidamente informado e estou ciente de que: 

I – Eventual novo ingresso do beneficiário excluído em plano de saúde importará: 

a) No cumprimento de novos períodos de carência, observado o disposto no inciso V do art. 12 da Lei 9.56/98; 
b) Se aplicado ao beneficiário excluído for, na perda do direito à portabilidade de carência, caso não tenha sido 

este o motivo do presente pedido, nos termos da RN 186/2009 da ANS, que dispõe, em especial, sobre a 
regulamentação da portabilidade das carências prevista no inciso V do art. 12 da Lei 9.656/98; 

c) No preenchimento de nova declaração de saúde e, caso não haja doença ou lesão preexistente – DLP, à nova 
adesão, no cumprimento de Cobertura Parcial Temporária – CPT, que determina, por um período ininterrupto 
de até 24 meses, a partir da data da nova adesão ao plano de saúde, a suspensão da cobertura de 
Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos.  

II – A presente solicitação de exclusão de beneficiário de plano de saúde coletivo tem efeito imediato e caráter 
irrevogável, a partir da ciência pela CompesaPrev; 

III – As contraprestações pecuniárias vencidas, as a vencer referentes a período anterior à presente solicitação de 
exclusão de beneficiário, e/ou eventuais valores devidos a título de coparticipação ou de franquia pela utilização de 
serviços realizados antes desta solicitação, são de minha inteira responsabilidade e deverão ser plenamente quitadas, 
mediante desconto em folha (Compesa/CompesaPrev) ou boleto bancário; 

IV – As despesas decorrentes de eventuais utilizações dos serviços pelos beneficiários após a data de solicitação de 
exclusão do plano de saúde, inclusive nos casos de urgência ou emergência, correrão por minha conta; 

V – A exclusão do beneficiário titular do plano de saúde coletivo disponibilizado pela CompesaPrev tem como efeito a 
exclusão do vínculo dos beneficiários dependentes a ele vinculados; 

Devidamente informado e orientado, eu peço, em caráter irretratável e irrevogável, a imediata exclusão do(s) 
beneficiário(s) acima identificados, estando ciente que eventuais cobranças por consultas e/ou procedimento que 
requeira coparticipação e já tenham sido realizados anteriormente a esta data, serão cobrados pela CompesaPrev após 
o faturamento apresentado pela rede credenciada, ficando desde já autorizado o desconto das coparticipações e 
hipótese do item IV em folha de pagamento Compesa/CompesaPrev. 

____________________, _______ de ________________ de __________ 

 
____________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Associado(a) / Matrícula 


