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6.8  ANEXO VIII  BENEFÍCIO DE REEMBOLSO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - CHECKLIST 
DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE  MENOR DE 18 ANOS SOB GUARDA OU 
TUTELA OU CURATELA 

 

Ordem Descrição do documento Situação 

01 
Formulário Inclusão/Renovação/Cancelamento de Inscrição de Dependente no Benefício de 
Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, Anexo XI, devidamente preenchido e 
assinado pelo Titular. 

 

02 Cópia da carteira de identidade ou da Certidão de Nascimento do proposto beneficiário.   

03 Cópia do CPF.  

04 

Cópia de um dos documentos abaixo, constando o Titular como guardião ou tutor ou curador do proposto 
dependente: 

  certidão da sentença judicial, que determina a guarda a tutela ou a curatela do 
menor; 

 

 Termo de Guarda e Responsabilidade com o número do protocolo de adoção, emitido 
pela Vara da Infância e da Juventude; 

 

 Termo de Guarda ou certidão de tutela ou curatela expedida pelo juízo competente.   

05 
Documento expedido pelo INSS, com data dos últimos 30 dias, comprovando a inexistência 
de benefício previdenciário ativo, em âmbito nacional, em nome do proposto dependente . 

 

06 
Documento expedido pelos Institutos de Previdência Federal, Estadual e Municipal, com 
data dos últimos 30 dias,  comprovando a inexistência de benefício previdenciário, em 
âmbito federal e regional, em nome do proposto dependente . 

 

07 
No caso de inexistência de Instituto de Previdência  Municipal e/ou Estadual, declaração, 
assinada pelo Empregado e 2 testemunhas, atestando que no município e/ou estado não 
existe o respectivo Instituto de Previdência. 

 

08 Declaração emitida pelo Titular, conforme Anexo IX.  

09 
declaração do IR do Titular constando o proposto beneficiário como dependente no IR, no 
caso de empregado da CAIXA. 

 

10 
Cópia do contrato assinado com operadora de plano de saúde, comprovando que o proposto 
dependente é beneficiário de plano de saúde, que deve constar, obrigatoriamente, o Titular 
como responsável financeiro. 

 

 

Outros documentos solicitados pela CEPES  Central de Atendimento para subsidiar a análise:  

Ordem Descrição do documento Situação 

   

   

   

   

   

   


