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* A referida promoção não se aplica aos planos não regulamentados e/ou adaptados. 

Regulamento da Campanha Promocional 

DÊ AO SEU PAI UM PLANO DE SAÚDE 

 

1. Este regulamento é exclusivo para a inclusão de Pai na qualidade de beneficiário titular nos Planos 

individuais/familiares (exclusivamente para Planos Regulamentados*), comercializados pelo Círculo 

Operário Caxiense, inscrito no CNPJ sob o nº 88.645.403/0001-39, registrado na ANS sob o nº 31024-7, 

conforme condições abaixo: 

 

2. Período da campanha promocional: de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022. 

 

3. Público Alvo: Filhos que desejam proporcionar ao seu Pai natural ou adotivo um Plano de Saúde na 

condição de beneficiário titular para os Planos individuais/familiares (exclusivamente para Planos 

Regulamentados*) contratados em vigor no período de vigência da campanha promocional, indicado no 

item 2 acima.  

 

4. Condições para a adesão: 

4.1. A adesão e a permanência do Pai na qualidade de beneficiário titular a quem se destina a 

presente campanha promocional estão diretamente condicionadas ao filho(a) ser o(a) 

Responsável Financeiro (contratante) do plano contratado; 

4.2. O Contratante do plano fornecerá ao Círculo as informações cadastrais, os documentos 

pessoais e comprobatórios do grau de parentesco, bem como Declaração de Saúde; 

4.3. O Contratante responsabiliza-se por todas as informações prestadas, especialmente no que 

tange ao cumprimento dos requisitos de elegibilidade dos inscritos, ficando assegurado ao 

Círculo o direito de solicitar a comprovação sempre que julgar necessária; 

4.4. O Círculo pode, a qualquer tempo, exigir a comprovação da condição de elegibilidade dos 

beneficiários e, não existindo ou deixando de existir, determinar a sua exclusão, não 

implicando, a aceitação inicial, concordância com inclusão fora das condições previstas no 

presente regulamento. 

4.5. A adesão deverá ser solicitada durante o período da campanha promocional estipulada no 

item 2 acima; 

4.6. Os beneficiários deverão cumprir os períodos de carência, bem como estão obrigados ao 

preenchimento de Declaração de Saúde para fins de cumprimento de cláusula de cobertura 
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parcial temporária decorrente de doença ou lesão preexistente observando na íntegra as 

regras estabelecidas na RN nº 195/09, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

 

5. Disposições Gerais:  

5.1.  O Círculo Operário Caxiense poderá, a seu exclusivo critério, realizar outras campanhas 

promocionais, nas quais não serão necessariamente praticadas as condições e termos 

estabelecidos nesta. Tal prática, em nenhuma hipótese, gerará direitos aos contratantes se 

tiver contratado em períodos anteriores ou posteriores a quaisquer promoções comerciais 

de vendas;  

5.2. Qualquer situação não prevista neste regulamento, questões complementares ou de 

interpretações serão decididas pela Diretoria Comercial do Círculo Operário Caxiense, a seu 

exclusivo critério e arbítrio, sem que isso gere ou vincule novos direitos às pessoas físicas e 

jurídicas contratantes beneficiadas por esta Campanha; 

5.3. Possíveis reclamações, informações, dúvidas e solicitações sobre o Plano de Saúde deverão 

ser encaminhadas ao seu Executivo de Relacionamento; 

5.4. O Contratante declara ter sido informado dessas condições e concordar com seus termos. 

Este termo assinado passa a fazer parte do contrato celebrado; 

5.5. As partes, bem como as testemunhas, admitem como válida a assinatura do presente 

regulamento em forma eletrônica, utilizando sistema eletrônico com senha pessoal e 

intransferível capaz de comprovar a sua autoria e a integridade deste documento, na forma 

do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. 

 

Caxias do Sul/RS, ________ de _________________________ de 2022. 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Círculo Operário Caxiense      Contratante 

 

 

 

Testemunhas:______________________________                  _______________________________ 


