
Corretor
Produto Odontoprev - PME odonto

*Informativo de caráter referencial. Todos os dados estão sujeitos à alteração, sem aviso prévio, por parte da operadora. 

Taxa de CadastroTaxa de Cadastro Não tem taxa.Não tem taxa.

Aviso Importante: todos os dados inclusive rede de hospitais estão sujeitos à alteração por parte da Operadora, sem aviso prévio.Aviso Importante: todos os dados inclusive rede de hospitais estão sujeitos à alteração por parte da Operadora, sem aviso prévio.

INFORMAÇÕES IMPORTANTESINFORMAÇÕES IMPORTANTES

Taxa de Cadastro
Não tem taxa.

Formação do Grupo
PME de 03 a 199 vidas
Mínimo 01 t itular + 02 dependentes

Composição
Titulares: Sócios, diretores e funcionários com vínculo empregat ício, estagiários com contrato de estágio, contratados temporários, menor aprendiz.
Dependentes legais: - Cônjuge ou companheira, filhos solteiros naturais, adot ivos ou enteados com até 21 anos 11 meses e 29 dias ou até 24 anos 11 meses e 29
dias, se comprovadamente universitários e filhos inválidos, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da declaração de imposto de renda do t itular.
Agregados: pai, mãe, avós, netos, bisavós, bisnetos, irmãos, t ios, sobrinhos, sogros e cunhados, os indivíduos que possuam com o beneficiário t itular relação de
parentesco até o terceiro grau consanguíneo ou até o segundo grau de afinidade, desde que devidamente comprovados.

Regras Gerais
O corretor não deve receber o cheque da 1ª mensalidade diretamente da empresa, pois a Odontoprev irá gerar boleto posteriormente.
A alteração do plano Integral para o Master (upgrade) ocorrerá somente na data do aniversário do contrato.
O tempo de permanência mínima no contrato será de 24 meses. 
Caso esse prazo não seja respeitado, implicará em multa contratual.
Sem limite de ut ilização

Documentos Necessários
Empresa: cópia do Contrato Social e suas alterações ou Requerimento do Empresário, com selo da Jucesp ou carimbo que fica no verso da página ou Cert ificado de
Microempreendedor (MEI) ou Cadastro Específico do INSS (CEI) com tempo de const ituição mínimo de 3 meses e documento de ident ificação com foto e assinatura do
responsável pela empresa; cópia do cartão CNPJ, guia quitada e relação do FGTS mais recente (somente quando a contratação do plano for para algum funcionário).
Importante: quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa, deve-se apresentar procuração registrada em cartório que garanta “plenos poderes para
administrar a empresa, firmar compromissos ou assinar contratos” e cópia do RG ou CNH do procurador.

Contratos e/ou Aditivos Vigentes
Contrato de adesão - deverá ser preenchido com os dados da empresa - Clique aqui
Ficha de adesão - Clique aqui
Guia de Orientação para leitura contratual - Clique aqui

Vigência / Vencimento

DATA DO PROTOCOLO INÍCIO DE VIGÊNCIA VENCIMENTO BOLETO

De 01 a 15 Dia 1º do mês seguinte Dia 10 do mês da vigência

De 16 a 31 Dia 15 do mês seguinte Dia 25 do mês da vigência

Área de Comercialização
Este produto pode ser comercializado para os municípios do Estado de São Paulo.

Exemplos de Reembolso

Exemplos de reembolso

Procedimentos Master 01 Master 03 Master 04 Master 05 Master 06 Master 08
Coroa provisória com pino 31,26 135,22 180,55 225,88 271,22 361,10
Coroa total Metalo cerâmica 233,30 1.009,04 1.347,33 1.685,62 2.023,91 2.694,66
Manutenção de aparelho ortodôntico (aparelho fixo) 48,50 209,76 280,09 350,41 420,74 560,18
Remoção de dentes inclusos / impactados 149,32 645,81 862,32 1.078,84 1.295,35 1.724,65
Restauração em resina fotopolimerizável 2 faces 28,09 121,48 162,21 202,94 243,66 324,42
Tratamento endodôntico birradicular 115,48 499,45 666,90 834,34 1.001,79 1.333,79

Os planos Master possuem a opção de atendimento à Livre Escolha de cirurgiões-dent istas, ou seja, você pode realizar um tratamento, desde que coberto pelo plano,
com um profissional que não integre a rede credenciada e obter reembolso de acordo com a tabela de procedimentos de reembolso do plano contratado.

Coberturas e Procedimentos
Rol mínimo da ANS
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(11) 5576-6303Telefone:

Top Brasil Corretora de Seguros

https://static.trindadetecnologia.com.br:8443/pdc/files/15888_Odontoprev_Contrato_adesao.pdf
https://static.trindadetecnologia.com.br:8443/pdc/files/68082_Ficha de inclusao_plano_odontologico 04-17.pdf
https://static.trindadetecnologia.com.br:8443/pdc/files/15891_Odontoprev_leitura_contratual.pdf


- Emergências
- Consultas
- Restaurações
- Limpeza
- Extrações
- Raio-X
- Tratamento de gengiva e canal
- Documentação ortodôntica
Plano Master LE – todas as coberturas acima mais:
- Cobertura completa na especialidade de Ortodontia (incluindo aparelho e manutenção).
- Próteses (inclusive porcelana e cerâmica)
- Reembolso
Procedimentos constantes do Rol da ANS - Clique aqui

Carências Contratuais
Promocionalmente Carência ZERO para todos os procedimentos em qualquer plano.
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https://static.trindadetecnologia.com.br:8443/pdc/files/1110_Odontoprev_Procedimentos_Cobertos_alem_RolANS.pdf
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