Tabela Plena Odonto - Empresarial - PME

Referência: Outubro/2019 - Taxa de Inscrição: Não Informado

PME
Valor
Abrangência

Plena Odonto | 02 a 29 vidas
R$ 18.00
Nac.

Plena Odonto | 30 a 99 vidas
R$ 15.00
Nac.

Documentação
Empresa:
- Contrato Social ou MEI
- CNPJ
- Comprovante de endereço
- Documentos dos sócios
Titular:
- RG e CPF
- Ficha de registro, contrato de prestação de serviços ou carta assinada, carimbada e registrada no cartório
Dependentes Filhos:
- Certidão de nascimento (crianças de 2010 em diante)
- RG (para maiores de 18 anos) e CPF (para maiores de 18 anos)
Dependentes Cônjuge:
- RG e CPF
- Certidão de nascimento (Contiver filhos em comum não há necessidade)
Atenção: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as
informações prestadas na proposta de adesão.

Mais Informações
Cobertura

Cobertura Nacional;
Rol mínimo da ANS;
+ de 5.000 Clínicas Credenciadas;
+ de 270 Procedimentos cobertos;
+ de 10 Pronto socorros 24 hs;
Atendimento exclusivo

Regras para Adesão

Titular (Até 58 anos 11 meses e 29 dias ou sócios): Comprovante de vínculo empregatício (FGTS) atualizado e quitado. Para
funcionários recém-admitidos não relacionados no FGTS, deverão ser apresentados registro funcional e/ou carteira de trabalho
devidamente assinados.
Dependentes
Dependentes Indiretos: até 2º grau de parentesco consanguíneo: Pai, Mãe, Irmãos, limitados a 58 anos 11 meses e 29 dias.
Dependentes Legais: Cônjuge, filhos solteiros naturais ou adotivos até 39 anos 11 meses e 29 dias.
Estagiários: Aceitação somente a partir de 16 anos e até 58 anos 11 meses e 29 dias. Partir da 2º da visa, todos entram para contagem
de vidas.
Menores Aprendizes: Aceitação a partir da 2º beneficiário, maior de 14 anos e menor de 24 anos

Informações

• Pronto Socorro 24 horas - 19 pontos de atendimento
• São mais de 273 procedimentos cobertos
• Cirurgia: retirada de elementos e correções dentárias bucal;
• Clínica Geral: consultas e emergências;
• Dentísica: restaurações e obturações na superfície do dente;
• Endodontia: tratamento de canal;
• Odontopediatria: tratamentos odontológicos em crianças;
• Periodontia: tratamento de gengivas;
• Prevenção Odontológica: prevenção de doenças buscais.

Atenção
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da operadora.

ATENÇÃO! Aos valores apresentados não estão sendo somadas as taxas. As informações referentes a Preços, Redes, Carências, Documentações,
Reembolsos e outros deverão ser verificadas e conferidas junto a respectiva operadora/seguradora no ATO da CONTRATAÇÃO. Esta Tabela/Ferramenta
tem como objetivo facilitar o trabalho de pesquisa, porém não nos responsabilizamos por possíveis alterações que sejam feitas por parte das
operadoras/seguradoras. Para maiores informações sobre a rede credenciada, consulte o Orientador Médico ou o site oficial da operadora para verificar as
especialidades cobertas por cada prestador. Quaisquer outras dúvidas, como regras de comercialização ou outras dúvidas sobre o produto/plano, consulte a
operadora/seguradora.

