
 

 

 

 

TERMO DE ADESÃO ao SEGURO DE SAÚDE SIMERO 

 

 

 

 

Caro Dr.º(a): _______________________________________________________________, 

CPF: ___________________________, você acaba de aderir ao SEGURO SAÚDE do SIMERO.  

Este é um plano coletivo onde o SIMERO pessoa jurídica será o contratante e os filiados que 

aderirem ao seguro o responsável pelo pagamento mensal, de acordo com a responsabilidade 

de cada um. 

 

Conforme acordo, será majorada sobre o valor contratado por cada médico filiado, a taxa de 

10% a título de fundo de reserva para despesas administrativas diversas, que serão 

demonstradas junto com a prestação anual ordinária de contas da entidade. 

 

Este plano tem contrato de duração de um ano com aniversário no mês de novembro quando 

sofrerá reajustes de acordo com a operadora contratada e também durante a vigência 

conforme a data de aniversário do médico titular e/ou de seus dependentes. 

 

A renovação anual desse contrato do SIMERO com a Seguradora devera ser viável, 

dependendo para isso do interesse dos participantes e da não oneração da entidade. 

 

Caso não seja renovado será enviado um comunicado com antecedência de 60 dias, conforme 

Condições Gerais do contrato. 

 

Durante a vigência do mesmo vossa senhoria deverá estar adimplente com todas as 

obrigações de médico sindicalizado, com contribuição social e contribuição sindical. 

 

A informação da declaração de saúde do titular e dos dependentes serão de sua 

responsabilidade, divergências que por ventura sejam questionadas, esteja ciente que o 

SIMERO não responderá por indenizações ou despesas futuras. 

 

O vencimento de sua fatura ocorrerá todo dia 10 corrente através de boleto bancário e será 

enviado com antecedência onde o cedente será o SIMERO - Sindicato Médico de Rondônia, 

caso até a data não tenha recebido favor entrar em contato com fone 069 3223-0907. 

 

Não haverá taxa de adesão, apenas a taxa de filiação para médicos ainda não filiados ao 

SIMERO, paga no ato da contratação e filiação ao sindicato. 

 

Parabéns caro colega, seja bem vindo ao Seguro Saúde do SIMERO. 

 

 

Local e data: ________________________,_____/_____/_______ 

 

 

 

 
________________________________________________________ 

Médico Filiado – CRM:____________ 


