
 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017. 

 

 

AO ILMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO RIO DE 

JANEIRO - CRP RJ 

 

Referência: RESOLUÇÃO NORMATIVA DE Nº 412 – ANS 

 

IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE., sociedade empresária limitada, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 09.298.037.0001-12, com endereço, na cidade do Rio de 

Janeiro, na Avenida Paisagista José Silva de Azevedo Neto, n.º 200, bloco 2, Evolution3, 

Grupo 103 – Barra da Tijuca – RJ CEP: 22.775-056, vem através desta estabelecer o 

fluxo operacional para cumprimento da nova Resolução Normativa de nº 412. 

 

O IBBCA noticia que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 

recentemente publicou a referida norma estipulando prazos e procedimentos para 

possibilitar o cancelamento imediato do contrato de plano de saúde ou exclusão de 

dependente a pedido do beneficiário titular. Neste sentido, em atenção às disposições 

da Resolução Normativa, esta Administradora adequou a sua operação, bem como o 

seu sistema. 

 

Sendo assim, o pedido de cancelamento recebido por esta entidade, na 

qualidade de Pessoa Jurídica Contratante, deverá ser encaminhado ao IBBCA 

rn412@ibbca.com.br imediatamente com carimbo, assinatura e data do recebimento, 

para que o IBBCA repasse à Operadora de saúde responsável, conforme preceitua o 

art. 11, §2º da RN 412. 

 

Na hipótese de a entidade não repassar ao IBBCA o pedido de 

cancelamento do contrato ou exclusão de dependente na mesma data, ou seja, 

imediatamente, deverá a entidade se responsabilizar por eventuais ônus aos 

beneficiários, inclusive cobranças. 

 



 

É importante que a entidade se certifique de que o pedido de 

cancelamento do contrato ou exclusão de dependente está sendo realizado pelo 

titular do contrato. 

 

Caso o beneficiário titular prefira formalizar o seu requerimento 

diretamente ao IBBCA, faz-se necessário ressaltar nossos canais de comunicação, que 

seguem abaixo: 

(21) 3613-2429 (Rio de Janeiro) 
0800 666 5004 (Demais Localidades) 

Horário de Atendimento: 8h às 20h (2ª a 6ª) / 9h às 13h (Sábados) 
E-mail: atendimento@ibbca.com.br 

Site: www.ibbca.com.br 

 

 

Renovamos os votos de estima. 

 

Certos da atenção que será dispensada, subscrevemos. 

 

 

 

IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA. 

 


