Tabela São Cristovão Odonto - Pessoa Física - PF

Referência: Novembro/2019 - Taxa de Inscrição: Não informado

Individual
Odonto Pessoa Física
R$ 45.00
Reg.

Valor
Abrangência

Carência
Procedimentos

Carências

Urgência / Emergência

24 horas

Dentística (restaurações)

60 dias

Prevenção

60 dias

Odontopediatria

60 dias

Periodontia (gengiva)

90 dias

Radiologia (Raio X)

60 dias

Cirurgia (extração)

90 dias

Endodontia (canal)

90 dias

Documentação
Titular maior: cópia do RG, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular não podendo ultrapassar
os
90
dias
da
emissão.
Titular menor: cópia do RG, Certidão de Nascimento (obrigatório para os nascidos a partir de 01/2010), CPF e CNS - Cartão Nacional de
Saúde.
Cônjuge/companheira: cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional de Saúde, certidão de casamento ou declaração de união estável com
assinatura
de
ambos.
Filhos ou enteados solteiros: cópia do RG, CPF e CNS-Cartão Nacional de Saúde, Certidão de Nascimento e comprovante de faculdade.

Responsável legal: cópia do RG, CPF e comprovante de endereço em nome do responsável não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão.
Estrangeiros: cópia do RNE, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular não podendo ultrapassar
os 90 dias da emissão.

Mais Informações
Taxa de Cadastro

Não tem taxa de cadastro

Composição

Familiar: Titular + dependentes (cônjuge, filhos solteiros até 21 anos 11 meses e 29 dias ou até 24 anos 11 meses e 29 dias cursando
universidade, irmãos e primos limitado a 58 anos 11 meses e 29 dias).

Coberturas e Procedimentos

Principais procedimentos cobertos
- Consultas e diagnósticos
- Urgência / emergência
- Radiologia (radiografias intraorais e Rx panorâmica)
- Odontopediatria
- Prevenção em saúde bucal
- Dentistica (restaurações)
- Periodontia (tratamento de gengiva)
- Endodontia (tratamento de canal)
- Cirurgia (extrações e cirurgias ambulatoriais)
- Próteses unitárias (coroa provisória, restauração / coroa metálica, coroa em cerômero para dentes anteriores, núcleo metálico fundido e
pinos pré-fabricados (para reabilitação unitária)

Regras Gerais

Titular: a assinatura do contrato de adesão deve ser exatamente igual ao documento entregue (RG ou CNH), é obrigatório informar
também o número do telefone e e-mail do titular.
Seguindo determinação da ANS (Agência Nacional de Saúde), não serão aceitos contratos, com beneficiários titulares sem CPF.
Obs.: Para beneficiários titulares com idade inferior a 18 anos, permanece a obrigatoriedade de um responsável maior de idade no
contrato, e com CPF de ambos.
Todas as propostas deverão conter obrigatoriamente os nomes completos sem abreviações: do usuário, dos beneficiários e da mãe.
Responsável pelo contrato de beneficiários menores de 18 anos poderá ser pai, mãe, tutor, avós paternos e maternos.

Vigência/ Vencimento

A vigência é 24 horas da data de assinatura no contrato.

O vencimento das próximas mensalidades será de 30 dias contados da data de assinatura do contrato.

Cancelamento do Contrato

O atraso nos pagamentos das mensalidades dos planos pessoa física por 60 dias acarretam o cancelamento do contrato e as mensalidades
em aberto constituem dívida.
As solicitações deverão ser encaminhadas diretamente para a operadora.
Caso não seja realizado o cancelamento, acarretará cobranças posteriores.

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 veri ficar as
especialidades cobertas por cada prestador. Quaisquer outras dúvidas, como regras de comercialização ou outras dúvidas sobre o produto/plano, consulte a
operadora/seguradora.

