
ffiffiffidssr§
ffim,mtm*

1. OBJETO DO CONTRATO............

2. DEFTNTÇôes...........

3. COBERTURAS DO CONTRATO...........

4. DESPESnS ruÃo coBERTAS
s. cottorçÓES DE ATENDlMENTO............

6. REEMBOLSO............
7. FAToR DE REEMBoLSo DE DESeESAS oDoNTolóctcns (FRn)..

a. cnnÊucr4...............
9. AUDrroRtA oDoNTolóercn......
10. DIVERGÊrrcns DE NATUREzA ODONTOI.ÓCICn
1 1 . FoRMAT-rznçÃo Do coNTRATo ................

12. ALTERAÇÃo DE coNTRATo
1 3. RESPONSABI LI DADES DO CONTRATANTE ............

14. CUSTETO DO P1ANO................

15. pAcAMENTo DA coNTRreurÇÃo MENSAL....

1 6. REAJUSTE FTNANoET Ro DA coNTRrBUrçÂo uerusAl...................
17. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE

ra. rucroÊtrrclA Do REAJUSTE DA coNTRraurçÃo MENSAL....

rg. vroÊrrrcrA E RENovAçÃo oo coNTRATo
20. CANCELAMENTO DO CONTRATO...........

21. DrsPosrçôes cERArs
22. FORO

coNTRATo DE openlçÃo DE pLANo pRrvADo DE AssrsrÊrucn
ODONTOLOGICA . BRADESCO DENTAL

coLETtvo poR ADESÃo - pnÉ-pAGAnrENTo

Condições Gerais

03

03

06

07

08

09

10

10

10

10

11

11

11

12

14

15

15

16

17

17

18

19

11 a v e V a
CRC Central_ de Relacionament o com o cliente: 4004 27oo capitais e Região MêtropoLitana e 0800 ToL 2700 DemaisLocalidades ,/ Ouvidoria: OgO0 ?01 7000
sAc - serviÇo de Atendimento ao cfiente: oSoo'127 9966 / cAS - Centra.r, de Atend

ÂFl§ r po BOtS+-g
imento ao Surdo: 0BO0 lot 21Og

(/)

ffi



ffiffiffiffiffiffiffiffi
t

ffimrutm$

coNTRATo DE openeçÃo DE pLANo pRrvADo DE AssrsrÊncra
ODONTOLOGICA . BRADESCO DENTAL

coLETIvo PoR eoesÃo - PRE.PAGAMENTo

vI - ll.zolz 1' via CONTRATÀNTE, 2" via SUCURSAL e 3. via OPERADORA. 1

CRC - Cêntral de Relaci-onamênto com o Cliente: 4004 2700 Capitais e Região Metropolitana ê 0800 701 2700 Demais

Localidades ./ Ouvidoria: 0800 ?01 ?000

SAC - Serviço de Atêndimento ao Cliente: 0800 727 9966 / CAS - Central de Atendimento ao Surdo: 0800 701 2708

I

AH§ r lr0 3OlS4,-g



ffi,rffid*§t$
ffimrutm,il

coNTRATo DE oPERAçÃo oe pLANo pRrvADo DE AsstsrÊrucn ooourolóclcA-
BRADESCO DENTAL

coLETtvo poR ADEsÃo - pnÉ-pAGAMENTo

Número de Registro da Odontoprev S.A. na ANS:30.í94-9
Tipo de Segmentação: Odontotógico
Regime de Gontratação: Coletivo por Adesão
Tipo de vínculo do Beneficiário: Gom vínculo de caráter profissional, ctassista ou setorial
Formação do preço: Pré-estabelecido
Abrangência: Nacional

Contrato no 9í 01

contratante: ASSOG DOS SERV DA JUST Do TRAB EES

Condições Gerais

í. OBJETO DO CONTRATO

í.í. Nos termos e limites deste instrumento jurídico, este Contrato tem o objetivo de garantir a prestação
continuada da assistência odontológica ao Beneficiário Titular e/ou seus Dependentes incluídos no
Contrato para o tratamento de todas as doenças de natureza odontológica relacionadas na Classificação
Estatística lnternacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (ClD 10), da Organização
Mundial de Saúde (OMS), no que se refere à saúde bucal, observando o disposto no inciso l, art. 1o da Lei
no 9.656/98, e obedecido ao Rol de Procedimentos Odontológicos, previsto na regulamentaçâo editada
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vigente à época do evento, ou ato que vier a
substituí-la, mediante o reembolso ou pagamento direto ao prestador credenciado.

í.2. Alternativamente ao regime de reembolso e objetivando facilitar a utilização do Plano de Benefícios
Odontológicos, a Operadora disponibilizará uma lista de profissionais e instituições credenciados que, por
opçâo dos Beneficiários, poderá ser utilizada, sendo o pagamento das despesas cobertas efetuado
diretamente pela Operadora ao prestador de serviços credenciado, por conta e ordem do Beneficiário.

í.3. Trata-se de contrato de plano privado de assistência odontológica, regido pelo Código Civil Brasileiro,
Código de Defesa do Consumidor e pela Lei n.o 9.656/98 e suas regulamentaçÕes. O Contrato é de
adesão, bilaterale aleatório, independentemente de sua utilização.

2.DEFINIÇÕES

2.í. Beneficiários
Sâo Beneficiários o Titular e/ou seus Dependentes efetivamente incluÍdos no Plano de Benefícios
Odontológicos, conforme caracterizado no grupo eleg ível.

2.í.í Beneficiário Titular
Como Beneficiário Titular poderão ser incluídas as pessoas vinculadas a(s) Contratante(s)
indicada(s) na Proposta Comercial e cujo vínculo esteja perfeitamente caracterizado e
comprovado, conforme previsto em grupo elegível.

2.1.2. Beneficiário Dependente
Poderão ser incluídas como Beneficiários Dependentes as seguintes pessoas, que mantenham
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relaçâo com o Beneficiário Titular, mediante a comprovação das condiçÕes adiante indicadas e da
sua dependência econômica, desde que nâo conflitem com a legislação vigente à época da
contratação:
a) cônjuge;
b) companheiro, havendo uniâo estável na forma da lei, sem eventual concorrência com o cônjuge,
salvo por decisão judicial;
c) filhos solteiros (naturais, adotivos ou enteados) com até 21 anos ou, se estudantes
universitários, até 24 anos;
d) filhos inválidos, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da declaração de lmposto de
Renda do Beneficiário Titular.

2.2. Carência
É o tempo, corrido e ininterrupto, contado a partir da data de ingresso do Beneficiário, durante o qual não
poderá usufruir das coberturas garantidas por este plano, até que cumpridos os prazos previstos na
Cláusula I - Carência, destas Condições Gerais.

2.3. Cartão de ldentificação Bradesco Dental
É o cartão emitido pela Operadora, para utilizaçâo individual e personalizada do Beneficiário, sempre que
este recorra a cirurgiôes-dentistas e estabelecimentos odontológicos credenciados, e que servirá para
identificá-lo, facilitando o atendimento e dispensando-o do pagamento dos serviços cobertos pelo Plano de
Benefícios Odontologicos, quando o prestador de serviços fizer parte da Rede Credenciada da Operadora.

2.3.1. O Cartão de ldentificaçâo deverá ser apresentado pelo Beneficiário juntamente com o seu
documento de identidade ou o do responsável, sê aquele for menor de idade.

2.4. Contratante
É a pessoa jurídica, dentre as adiante relacionadas, com legitimidade comprovada, que contrata o plano

de Benefícios Odontológico para oferecimento de cobertura à população que com ela mantenha vínculo
nos termos do art. 90 da Resolução Normativa no 195/2009:
| - conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercÍcio da
profissão;
ll - sindicatos, centrais sindicais e respectivas federaçôes e confederações;
lll - associaçÕes profissionais legalmente constituÍdas;
lV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissÕes regulamentadas;
V - caixas de assistência e fundaçÕes de direito privado que se enquadrem nas disposiçÕes da resoluçâo
em vigor; e
Vl - entidades previstas na Lei no 7.395/85 e na Lei na 7.398/85.

2.4.í. Mediante solicitação e, desde que aprovado pela Operadora poderá(ão) figurar como
Contratante(s) pessoa(s) jurídica(s) que se reúna(m) para contratar este Plano de BenefÍcios
Odontológicos, com contrataçâo direta ou com participação da Administradora de BenefÍcios, que
inclusive poderá figurar como Estipulante, nos termos do art. 23 da Resoluçâo Normativa - RN no

195/09, com o respectivo ajuste contratual.

2.5. Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência Odontológica
É o documento formal e legalque efetiva a contratação do Plano de Benefícios Odontológicos, com base
nas informaçÕes prestadas na Proposta Comercial pelo Contratante, nos termos das Condições Gerais,
que são as disposições contratuais que, juntamente com a Proposta Comercial, Íazem parte integrante do
Contrato.

2.6. Contribuição Mensal
É a importância que o Contratante se obriga a pagar à Operadora, mensal e antecipadamente, para que os
Beneficiários tenham direito às coberturas previstas no Plano contratado.

G
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2.7. Emergência
Entende-se como casos de emergência, clínica ou cirúrgica, aqueles em que há a necessidade de atuaçáo
odontológica imediata sem tempo de preparo cirúrgico, com risco imediato à vida do paciente e/ou de
lesões irreparáveis a este, caracterizado em declaração de médico ou profissionalodontólogo assistente.

2.8. Evento
É a ocorrência de natureza aleatória capaz de, por si só e independentemente da vontade do Beneficiário,
causar-lhe, ou a qualquer dos Dependentes incluídos no Plano de BenefÍcios Odontológicos, a
necessidade efetiva de um ou mais atendimentos odontológicos.

2.9. Grupo Elegível

Z.S.t. É o conjunto de pessoas que mantém vínculo de caráter profissional, classista ou setorial,
devidamente comprovado com o Contratante, bem como seus Dependentes, se houver. A constituição
e a inclusão dos componentes do grupo elegível obedecerâo às regras a seguir definidas:
a) o grupo de beneficiários inscritos deve ser constituído por, no mínimo, 50 (cinquenta) pessoas

dentre as que se enquadrem na definiçâo de Beneficiário Titular e Beneficiário Dependente;
b) o grupo elegÍvel deve estar devidamente caracterizado na Proposta Comercial;
c) nâo será admitida a inclusâo de qualquer pessoa, como Titular ou Dependente, que não faça parte

do grupo elegível definido na Proposta Comercial; e
d) estarão habilitados à inclusão no grupo elegível todos os proponentes a Beneficiários Titulares,

quando do preenchimento da Proposta Comercial.

2.9.2. O ingresso do grupo familiar dependerá da participação do Beneficiário Titular no Plano de
Benefícios Odontológicos.

2.9.3. Não haverá qualquer impedimento à participação do Beneficiário em razão de idade ou condição
de portador de deficiência. Tampouco serão permitidas quaisquer outras exigências que não as
necessárias para a vinculaçâo ao Contratante.

2.10.lnclusão no Plano de Benefícios Odontologicos

2.1O.1. Opcional
É aquela em que não há obrigatoriedade de inclusâo de todo o grupo elegível vinculado ao
Contratante.

2.íí. Limite de Reembolso
É o valor, expresso em moeda corrente, que serve como base de cálculo para determinar as importâncias
máximas a serem reembolsadas, para cada procedimento odontologico previsto na Tabela de Honorários
e Serviços Odontolôgicos da Operadora, multiplicado pelo fator de reembolso correspondente ao Plano
contratado e constante na Proposta Comercial.

2.11.1, A Operadora poderá alterar o valor de determinado procedimento odontológico, com o
intuito de mantê-lo compatível com os valores praticados no mercado, garantindo a continuidade
da prestação de serviços na Rede Credenciada da Operadora.

2.12. Operadora
É a Odontoprev S/A, Operadora de Planos de Benefícios de Assistência Odontológica, com sede na
cidade de Barueri, no Estado de Sâo Paulo, na Alameda Tocantins, no 125,15o andar, Centro Empresarial
de Alphaville, CEP: 06.455-020, inscrita no CNPJ sob o no 58.119.199/0001-51 e registrada na Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob o número 30.194-9, e que assume os riscos das garantias
objeto deste Contrato, nos termos destas Condições Gerais.
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2.13. Planos
É o conjunto de coberturas, múltiplos de reembolso e co-participação escolhidos pelo Contratante, para
cada grupo elegível, quando da assinatura da Proposta Comercial. Os Planos diferenciam-se pelo valor do
limite máximo de reembolso previsto na Tabela de Honorários e Serviços Odontológicos da Operadora e
pelo elenco de coberturas contratadas, de acordo com as condiçÕes definidas na Proposta Comercial.

2.1 4. Proposta Comercial
É o documento formal e legal a ser preenchido pelo Contratante e entregue à Operadora, juntamente com
os "Termos de Adesão" do grupo elegível, sendo parte integrante do(s) Plano(s) de Benefícios
Odontológ icos contratado(s).

2.í5. Rede Credenciada da Operadora
É a relação de prestadores de serviços odontológicos, das mais variadas especialidades (cirurgiôes-
dentistas e clínicas), que integram a Rede Credenciada da Operadora, colocada à disposição do
Contratante, que a fará chegar aos Titulares do grupo de Beneficiários e que também poderá ser
consultada pela lnternet, no site www.bradescodental.com.br ou pela Central de Atendimento, 24 (vinte e
quatro) horas, todos os dias.

2.í6. Tabela de Honorários e Serviços Odontológicos da Operadora
É a relação dos serviços odontológicos e procedimentos cobertos, com os respectivos valores em moeda
corrente, contendo também a indicação daqueles que dependem de autorização prévia da Operadora para
a sua realização e exigência de radiografias para reembolso.

2.16.1. Referida Tabela e parte integrante do Contrato e encontra-se registrada no 05o Ofício de
Registro de Títulos e Documentos da cidade do Rio de Janeiro sob o n.o 798.798, sendo que além
do cartorio a tabela está disponibilizada para consulta dos Beneficiários na sede do Contratante,
bem como na sede da Operadora.

2.17.Termo de Adesâo
É o documento pelo qual o Beneficiário Titular promove sua adesâo a um Plano de Benefícios e informa
seus dados pessoais, e de seus dependentes, para análise da Operadora.

2.17.1. A critério do Contratante, e mediante a concordância da Operadora, as informações
poderão ser transmitidas por meio de arquivo magnético, sem p§uízo do disposto nos subitens
abaixo.

2.17.2. As informaçÕes deverão ser completas e verdadeiras, de forma a permitir o cadastramento
correto dos dados na Operadora.

2.17.3. É fundamental que todas as informações sobre o Beneficiário Titular e seus Dependentes,
bem como do grupo elegÍvel a que pertencem, sejam perfeitamente corretas, ficando os mesmos
sujeitos às sançÕes legais, nos casos de dolo, de conformidade com a legislação vigente.

2.í8. Urgência
Entende-se como casos de urgência, clínica ou cirúrgica, aqueles em que há a necessidade de atuação
odontológica para supressão da dor intensa e/ou estancamento de processos hemorrágicos.

3. COBERTURAS DO CONTRATO

3.í. A Operadora custeará, através de regime de reembolso dentro dos limites estabelecidos no Contrato
ou por meio de pagamento direto à Rede Credenciada do Plano contratiado, por conta e ordem do
Beneficiário, as despesas relativas à cobertura odontológica, previstas no Rol de Procedimentos
Odontológicos editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vigentes à época do evento e
constantes na Classificação Estatística lnternacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde
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(ClD 10) e reconhecidas pela Organizaçáo Mundialde Saúde (OMS).

3.2. A cobertura corresponde à segmentação odontológica observada e respeitada a abrangência
geográfica contratada, inclusive nos casos de reembolso pela utilizaçâo da livre escolha de prestadores de
serviço. O atendimento, dentro da segmentação e da ârea de abrangência geográfica contratada, será
garantido independentemente do local de origem do evento e desde que executado por dentista habilitado
e que atenda aos critérios de credenciamento e reembolso adotados pela Operadora.

3.2.1. A solicitação para realização de serviços de diagnosticos, tratamentos e demais
procedimentos ou por imperativo clínico, pode ser feita por médico ou cirurgião-dentista,
credenciado ou de livre escolha do Beneficiário, desde que restrito à finalidade de natureza
odontológica.

3.3. Está coberto por este Contrato o conjunto de procedimentos odontológicos de acordo com o Plano
escolhido pelo Contratante, conforme documento anexo a este instrumento.

4. DESPESAS NÃO COBERTAS

4.í. Estâo excluídas da cobertura deste Plano de Benefícios Odontológicos as despesas decorrentes de:

a) tratamentos odontológicos não previstos nas coberturas do Plano contratado, exceto se forem
incluídos posteriormente no Rol de Procedimentos Odontológicos editado pela ANS e suas
atualizaçÕes ou se forem contratados como coberturas adicionais;

b) implantes, prótese sobre implante e transplantes de qualquer natureza, incluindo-se todos os
proced imentos necessários;

c) tratamentos odontológicos realizados em data anterior ou posterior ao período de vigência do
Contrato;

d) exames laboratoriais de qualquer natureza, exceto o anatomopatológico;

e) procedimentos buco-maxilares e aqueles passíveis de realizaçâo em consultório, mas que, por
imperativo clínico, necessitem de internação hospitalar;

0 estrutura hospitalar para a realizaçâo dos procedimentos odontológicos cobertos pelo presente
Plano de Benefícios Odontológicos que necessitem de internação por imperativo clínico, à
exceção, apenas e tão somente, dos honorários e materiais utilizados pelo cirurgiâo-dentista
para a realização de tais procedimentos, desde que estes não estejam listados no Rol de
Procedimentos vigente à época do evento para a segmentaçâo hospitalar;

g) tratamento clínico ou cirúrgico experimental, ou que não seja reconhecido pelo Conselho
Federal de Odontologia;

h) procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o
mesmo fim;

i) fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

j) fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;

k) tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto odontológico, ou nâo
reconhecidos pelas autoridades competentes;
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l) casos de cataclismos, guerras e comoçÕes internas, quando declarados pela autoridade
competente;

m) consultas domiciliares.

5. CONDTÇÕES DE ATENDIMENTO

5.í. Atendimento na Rede Credenciada da Operadora

Quando o Beneficiário recorrer à Rede Credenciada da Operadora, o pagamento dos serviços
odontológicos poderá ser feito diretamente pela Operadora ao prestador de serviço, por conta e ordem do
Beneficiário, quando ficar perfeitamente caracterizada a cobertura e execução dos serviços, obseryadas as
condiçÕes contratadas.

5.í.í. A organizaçâo da Rede Credenciada da Operadora levará em conta as possibilidades de
credenciamento de profissionais e instituiçÕes odontológicas locais, observados, ainda, os critérios
técnicos de qualidade adotados pela Operadora.

5.í.2. A Operadora poderá incluir e excluir prestadores em sua Rede Credenciada, sempre no
sentido de melhor atender aos seus Beneficiários, nos termos da legislação aplicável.

5.í.3. A Operadora fornecerá ao Beneficiário Titular, bem como colocará à disposição em seu site
ou pela Central de Atendimento 24 horas, lista dos profissionais odontólogos credenciados da
Operadora adequada à adesâo feita pelo Contratante correspondente ao Plano contratado.

5.í.4. Nos procedimentos que exigem autorizaçâo prêvia, esta será solicitada à CONTRATADA
diretamente pelo Prestador e a resposta à solicitaçâo de autorização do procedimento será dada,
no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado a partir do momento da solicitação, ou em prazo
inferior, quando caracterizada a urgência.

5.2. Atendimento de Livre Escolha

5.2.í. Quando o Beneficiário utilizar um prestador de serviços que não fizer parte da Rede
Credenciada da Operadora, o pagamento dos serviços, inclusive os relativos aos casos de
urgência e emergência, será sempre feito por reembolso ao Beneficiário, para eventos cobertos
pelo Plano de Benefícios Odontológicos, de acordo com os limites contratados e desde que o
prestador esteja localizado na abrangência geográfica e área de atuaçâo contratadas, ficando
assegurado que o valor do reembolso não será inferior ao praticado com a Rede Credenciada. Da
mesma forma é vedado o reembolso diferenciado por prestador de serviços, de acordo com o
plano contratado.

5.2.2. O reembolso ocorrerá de acordo com os limites do Plano contratado, desde que
devidamente caracterizada a cobertura e obedecidos os prazos limites para apresentação de
documentos para solicitação reembolso, conforme descrito na cláusula 6.

5.2.3. Em nenhuma hipótese será negada autorização para realização de procedimento
exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede credenciada da
Operadora.

5.3. Atendimento de Urgência e Emergência

5.3.1. Quando o Beneficiário utilizar um prestador de serviços que não fizer parte da Rede
Credenciada da Operadora para atendimento em casos de urgência e emergência, o pagamento
dos serviços será sempre feito por reembolso ao Beneficiário, para eventos cobertos pelo Plano de
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Benefícios Odontológicos, nos termos do item 5.2.1 supra.

5.3.2. Nos casos caracterizados como de urgência ou emergência, o Beneficiário poderá, ainda,
ser atendido em quaisquer das Clinicas de Urgência 24h, constantes na Lista de Credenciados da
Rede Credenciada do Plano contratado ou no site, devidamente identificados.

5.3.3. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento de reembolso devido pelo
presente Contrato, inclusive nos casos de urgência e emergência, contados a partir do
recebimento pela Operadora da documentação adequada.

5.3.4. O Beneficiário deverá observar o prazo máximo para apresentação dos pedidos de
reembolso, que é de 1 (um) ano a partir da data de ocorrência do evento.

6. REEMBOLSO

6.í. O Plano de Benefícios Odontológicos garante o reembolso, no limite das obrigaçôes contratuais, das
despesas odontológicas cobertas, efetuadas com o tratamento do Beneficiário e seus Dependentes
incluídos no Plano, inclusive em casos de urgência ou emergência, quando a opção nâo for a utilização
dos prestadores de serviço integrantes da Rede Credenciada da Operadora, de acordo com a relação de
preços de serviços praticados e constantes na Tabela de Honorários e Serviços Odontológicos da
Operadora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias apos o recebimento pela Operadora da documentação
original adequada, relacionada nos subitens 6.2.1 a 6.2.4. abaixo.

6.2. Caso a documentação não contenha todos os documentos ou em caso de inexatidão dos referidos
documentos, a Operadora poderá pedir informaçÕes complementares, no prazo de até 30 (trinta) dias após
a entrega da documentação pelo Beneficiário. Após a entrega dos documentos complementares por parte
do Beneficiário, a Operadora terá um novo prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o reembolso.

6.2.1. Relatório "Descrição de Serviços Odontológicos", preenchido pelo cirurgiâo-dentista ou
clínica odontológica, especificando as datas dos eventos, dentes ou regiÕes, procedimentos
realizados e valores cobrados.

6.2.2. Recibo de honorários ou Nota Fiscal original em nome do Beneficiário Titular, descrevendo
os eventos a que se refere, bem como CRO, CNPJ da clínica odontológica e/ou CPF do
profissional que a realizou o tratamento.

6.2.3. A documentação acima indicada deverá estar acompanhada de imagens (radiografias ou
fotos) iniciais e finais de todos os tratamentos, desde que plenamente visualizáveis e tecnicamente
recomendáveis para o evento.

6.2.4. Para o efetivo reembolso o Beneficiário deverá apresentar formulário específico,
devidamente preenchido com seus dados cadastrais, acompanhado da documentação completa,
conforme orientações descritas no Manualdo Beneficiário e no presente Contrato.

6.2.5. lndependente do procedimento realizado pelos Beneficiários, para o efetivo reembolso, não
serâo aceitos como documentos comprobatórios da prestaçâo de serviço: recibos de pagamento a
autônomos (RPA), recibos provisórios e/ou temporários, nota de serviço, nota de débito e
duplicatas.

6.2.6. O Beneficiário deverá observar o p'azo máximo para apresentaçâo dos pedidos de
reembolso, que é de 1 (um) ano a partir da data de ocorrência do evento.
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7. FATOR DE REEIIíBOLSO DE DESPESAS ODONTOLOGIGAS (FRn)

7.í. Coeficiente adotado como referencial de reembolso, prevendo o múltiplo de 1 (uma) vez, aplicável
sobre os valores da Tabela de Honorários e Serviços Odontológicos da Operadora.

7.2. Limite de reembolso é o valor, expresso em moeda corrente, que serve como base de cálculo para
determinar as importâncias máximas a serem reembolsadas, para cada procedimento odontológico
previsto na Tabela de Honorários e Serviços Odontológicos da Operadora, multiplicado pelo fator de
reembolso correspondente ao Plano contratado e constante na Proposta Comercial.

7.2.1. A Operadora poderá alterar o valor de cada procedimento expresso na Tabela de Honorários
e Serviços Odontológicos da Operadora, visando mantê-lo compatível com os valores praticados
no mercado, garantindo a continuidade da prestação de serviços na Rede Credenciada da
Operadora.

8. CARÊruCIE

8.í. As coberturas garantidas pelos Planos de Benefícios Odontológicos contratados somente teráo efeito
após os seguintes períodos de carência, contados a partir do início de vigência do Beneficiário no Plano:

. Atendimentos de urgência/emergência-24 (vinte e quatro horas); e
o Demais procedimentos cobertos - 180 (cento e oitenta dias).

8.2. Estarão isentos do cumprimento dos prazos de carência fixados nesta cláusula os Beneficiários que
ingressarem no contrato:
a) Na mesma data do início de vigência do contrato, desde que a formalizaçâo do pedido de inclusão,
pelo Contratante ou pela Administradora de Benefícios, ocorra em até 30 (trinta) dias após aquela data,
para aqueles que já pertencem ao grupo elegível na época da contratação;
b) No aniversário do contrato, desde que o Beneficiário tenha se vinculado ao Contratante após o
transcurso do prazo previsto na alínea "a" e que o pedido de inclusão seja feito à Operadora em até 30
(trinta) dias da data do aniversário.

8.3. Fica assegurada a inclusão no Plano de filho adotivo do Beneficiário Titular, menor de 12 (doze) anos
de idade, aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo Beneficiário adotante.

9. AUDITORIA ODONTOLÓGrcA

9.í. A fim de acompanhar os procedimentos odontológicos realizados, por sua Rede Credenciada ou nâo,
a Operadora poderá utilizar, a seu critério, recursos técnicos de auditoria, como a solicitação de
radiografias, relatórios e demais documentos odontológicos, independente do estabelecido na Tabela de
Honorários e Serviços Odontológicos da Operadora.

9.2. Para o mesmo fim, e a critério da Operadora, o Beneficiário poderá ser convocado a qualquer
momento a comparecer a uma consulta de auditoria odontológica, cabendo à Operadora deliberar sobre a
dispensa de talexame, conforme a análise de cada caso.

í0. DIVERGÊI,ICIRS DE NATUREZA ODONTOLOGICA

í0.í. É garantido ao Beneficiário, em situação de divergência odontológica, que eventual impasse seja
dirimido através de junta odontológica constituída por um profissional solicitado ou nomeado pelo
Beneficiário, por um dentista indicado pela Operadora e por um terceiro, escolhido de comum acordo entre
os dois profissionais nomeados, sendo a sua remuneração de responsabilidade da Operadora.
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1O.2. A Contratada poderá utilizar-se de profissional avaliador, disponibilizando o seu atendimento no
prazo máximo de 1 (um) dia útil, a partir do momento da solicitaçâo, conforme inciso lV, art. 40, da
Resolução CONSU n.o 08. Nos casos relativos à urgência e emergência nâo haverá necessidade de prévia
autorização da Contratada.

íí. FoRMAT-zaçÃo Do coNTRATo

íí.í. O presente Contrato ratifica a Proposta Comercial assinada pelo Contratante ou por seus
representantes legais, bem como dos "Termos de Adesão" do grupo elegível.

11.2. O Contratante indicará, na Proposta Comercial, o Plano escolhido e que será válido para todos os
integrantes do grupo elegÍvel.

í 1.3. Para cada subgrupo a ser formado, o Plano será único para todas as garantias e para a totalidade de
componentes do grupo.

íí.4. O Contratante e o Beneficiário assumem a responsabilidade portodas as informações prestadas na
Proposta Comercial e nos "Termos de Adesâo", cientes do que dispôe a cláusula 21 destas Condiçôes
Gerais.

íí.5. Caso o Contratante desista do Contrato, até í5 (quinze) dias após a entrega protocolada da Proposta
Comercial na Operadora, a contribuição mensal paga antecipadamente será restituída pela Operadora,
atualizada monetariamente pelo IPCA, calculado, pro rata die, da data da contratação até o dia da efetiva
restituição, deduzido o valor dos tributos pagos.

í2. ALTERAçÃO DO PLANO CONTRATADO

12.1. É. facultado ao Contratante solicitar à Operadora, mediante ajuste da contribuição mensal, a
mudança do Plano que tenha contratado, desde que abrangendo todo o grupo elegÍvel definido e
delimitado pelo Contratante.

12.2. As alteraçôes contratuais só terâo validade quando solicitadas por escrito pelo Contratante e
ratificadas pela Operadora.

í2.3. Alteraçôes contratuais que signifiquem modificaçáo no valor da contribuição mensal somente
produzirão efeito a partir do mês seguinte ao de sua confirmação pela Operadora.

12.3.1. Se o novo Plano oferecer mais coberturas de que o anterior, serâo aplicáveis as carências
previstas na cláusula 8. Carências, exclusivamente às coberturas que tiverem sido acrescidas.

12.4. A Operadora poderá adequar os procedimentos às coberturas do Plano de Benefícios Odontológicos
com o objetivo de manter o seu padrão compatívelcom a evolução da Odontologia e do Mercado.

1 3. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

í3.í. A Contratante se compromete a encaminhar aos Beneficiários os seguintes documentos, entregues
pela Contratada:

a) o "Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde";
b) o Cartáo de ldentificaçâo do Beneficiário Titular e o "Guia de Leitura Contratual";
c) cópia das Condiçôes Gerais do Plano contratado, sempre que solicitado pelo Beneficiário
Titular, que conterá, no mínimo, os temas que compÕem o "Guia de Leitura Contratual", cujas
informaçôes se restringem ao Plano ao qualo Beneficiário está vinculado;
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13.1.1. O "Manual de Orientação para Contrataçâo de Planos de Saúde" e o "Guia de Leitura
Contratual" poderão ser entregues pelo Contratante em material impresso ou mÍdia digital, à
escolha do Beneficiário Titular.

13.1.2. Serâo disponibilizados pela Operadora e devem ser seguidos em sua íntegra incluindo a
fonte e o tamanho da letra a ser utilizado (Ilmes New Roman, 12, espaçamento simples).

13.2. Será de responsabilidade do Contratante, além de outras estabelecidas nas Condiçôes Gerais e na
legislaçâo:

a) exigir e comprovar os requisitos de elegibilidade dos Beneficiários nos termos destas CondiçÕes
Gerais;
b) prestar todas as informaçÕes solicitadas pela Operadora, especialmente quanto aos dados
cadastrais dos Beneficiários inscritos no Plano, sejam Titulares ou Dependentes, bem como
fornecer cópia de documentos necessários à comprovação dos dados informados para fins de
cumprimento ao disposto na Lei n.o 9.613 de 03.03.1998, que dispõe sobre a "Lavagem de
Dinheiro", mantendo estas informações sempre completas e atualizadas, informando quaisquer
alterações ocorridas;
c) solicitar a exclusâo de Beneficiários e suspensão da cobertura, e;
d) cobrar e receber qualquer importância em face dos Beneficiários, a todo e qualquer tÍtulo.

13.2.1. lndependentemente de manifestação do Contratante, a Operadora poderá promover a
exclusão de Beneficiários ou suspensão de cobertura, em consonância com os dispositivos
contratuais, nas seguintes situações:

i. fraude,
ii. perda do vínculo do Beneficiário Titular conforme previsto no Contrato; ou
iii. perda do enquadramento na condiçâo de Dependente, conforme previsto no Contrato;

13.2.2. O Contratante fica investido dos poderes de representação dos Beneficiários perante a
Operadora, devendo-lhes encaminhar todas as comunicações e avisos pertinentes ao Plano de
Benefícios Odontológicos, bem como propor a inclusâo e exclusão dos Beneficiários.

14. CUSTEIO DO PLANO

í4.í. Sem prejuízo do disposto no item 15.1 da Cláusula Décima Quinta quanto à responsabilidade do
pagamento integral da fatura pela Contratante à Operadora de acordo com o plano contratado, o custeio
do Plano de Benefícios Odontológicos poderá ser suportado pelo beneficiário no pagamento da
contribuiçáo mensal à Contratante, de acordo com as condiçÕes discriminadas a seguir:
a) pagar a totalidade ou parte de sua contribuiçâo mensal; e/ou
b) pagar a parcela da contribuiçâo mensal, referente à diferença da contribuição mensal integralmente
paga pelo Contratante para o Padrâo de Plano concedido por ele ao grupo elegível e o Padrão de Plano
superior (upgrade) que o Beneficiário Titular tenha optado para seu grupo familiar.

14.2. A Operadora nâo poderá fazer distinção quanto ao valor da contribuição mensal entre os
beneficiários que vierem a ser incluídos no plano e aqueles a este já vinculados.

14.3. Para ingresso de Beneficiários no contrato, o Contratante ou a Administradora de BenefÍcios deverá
encaminhar a Operadora o documento de inclusâo devidamente preenchido, estando os Beneficiários
sujeitos à carência na forma prevista no item 8 supra.

14.3.1. O início da cobertura, para os Beneficiários titulares e respectivos dependentes que já
pertencem ao grupo elegível na época da contratação do plano, ocorrerá na mesma data do início
de vigência do contrato, desde que a formalização do pedido de inclusão, pelo Contratante ou pela
Administradora de Benefícios, ocorra em até 30 (trinta) dias após aquela data.
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14.3.2. No aniversário do contrato será permitida a inclusão de novos beneficiários, desde que:
a) o beneficiário tenha se vinculado ao Contratante após o transcurso do prazo previsto no
item 14.3.1. supra; e
b) o pedido de inclusâo seja feito à Operadora em até 30 (trinta) dias da data do
aniversário.

í4.3.3. Os Beneficiários que tiverem a solicitação de inclusão feita nos prazos previstos nos itens
acima, terão direito às coberturas garantidas pelo contrato, sem a necessidade do cumprimento de
carências.

14.4. Caso o Contrato seja integralmente cancelado e o Contratante opte por não contratar novo Plano de
Benefícios Odontológicos com outra Operadora, resultando na extinção do Benefício oferecido por ela aos
Beneficiários Titulares e seus Dependentes, será facultado a estes, desde que inscritos até a data do
cancelamento, a contratação de Plano lndividual ou Familiar, sem a necessidade do cumprimento de
novos prazos de carência. Para tanto deverão ser respeitadas as seguintes condiçÕes cumulativamente:

a) a Operadora esteja comercializando Plano lndividual ou familiar na data do cancelamento do
Contrato; e

b) a opção pela contratação de Plano lndividual ou familiar se dê em até 30 (trinta) dias do
cancelamento do Contrato.

14.4.1. Caso o Contratante venha a contratar ou já possua outro Plano de Benefícios
Odontológicos com outra operadora, não será caracterizada a extinção do benefício oferecido pelo
Contratante de que trata o item 14.4. supra.

14.4.2. Compete ao Contratante informar ao Beneficiário que a sua opçâo pela contratação
individual deve se dar em até 30 (trinta) dias do cancelamento do Plano de Benefícios
Odontológicos.

í4.5. O Contratante deverá fornecer as informações e os dados necessários ao início da prestação dos
serviços no layout indicado pela Operadora, com o prazo de antecedência de 30 (trinta) dias da data de
início de vigência do Plano, para que os Cartões de ldentificação dos Beneficiários possam ser emitidos e
entregues até a referida data.

í4.6. O Beneficiário Titular e/ou seus Dependentes perderão o direito de permanência no Plano, nas
seguintes situaçÕes:

a) por solicitaçâo formaldo Beneficiário;
b) em caso de morte do Beneficiário Titular;
c) em caso de o Beneficiário deixar de pertencer ao conjunto de pessoas que mantém vínculo

devidamente comprovado com o Contratante;
d) por inexatidão ou omissão, no preenchimento do documento de inclusâo, que tenha influenciado

na aceitaçáo do Plano;
e) em caso de infraçôes ou fraudes comprovadas;
0 por solicitação formaldo Contratante;
g) por falta de pagamento de 01 (uma) mensalidade ao Contratante ou à Administradora de

Benefícios por prazo superior a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do pagamento devido à
Operadora pela Contratante.

14.6.1. O cancelamento do Beneficiário dentro do período de 12 (doze) meses, contados da
inscrição do Beneficiário no Plano de Benefícios, facultará a Operadora cobrar do Contratante, a
título de cláusula penal, o correspondente ao valor da contribuição mensal per capita ajustada no
Contrato, vigente à época da exclusâo, multiplicada por 6 (seis).

í4.7. Os Beneficiários que forem excluídos do Plano de BenefÍcios Odontológicos poderão ser reincluídos
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no plano desde que haja solicitação da CONTRATANTE e mediante o cumprimento de todas as carências
contratuais, independente do período anterior em que estiveram sob a cobertura do contrato, bem como o
pagamento de eventuais debitos.

14.7.1. Náo será permitida a reinclusão de Beneficiários que foram excluídos em razão de
infrações ou fraude comprovadas, conforme previsto na alínea "e" do item 14.6 supra.

U.A. É obrigaçâo do Contratante, no caso de exclusão de Beneficiários ou cancelamento do Contrato,
recolher e inutilizar o cartão de identificação fornecido pela Operadora. Havendo qualquer evento
associado a essa via do cartâo de identificação, a Contratante autoriza, desde já, a Contratada a debitar
em sua fatura e/ou recibo de cobrança o valor correspondente ao serviço prestado em tal caso.

í4.9. Ocorrendo perda ou extravio do cartâo de identificaçâo, o Contratante obriga-se a comunicar, de
imediato, o fato à Operadora, por escrito, sendo responsável perante esta pelo uso indevido do Plano de
Benefícios Odontológicos.

14.10. Durante o período de vigência do Contrato, será cobrado do Contratante uma taxa correspondente
ao custo de lmplantação e à emissâo do Cartão de ldentificaçâo de cada Beneficiário, conforme previsto
na Proposta Comercial. O valor correspondente a estas taxas será reajustado anualmente, no mês de
aniversário do Contrato, com a aplicaçâo do lndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do lnstituto
Brasileiro de Geografia e EstatÍstica (IBGE).

14.10.1. Na falta, extinçâo ou proibiçâo do uso do IPCA, a atualização monetária terá por base o
índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV) e, ainda, na falta
deste, outro índice oficial que vier a substituÊlo.

14.11. A não prestação das informaçÕes corretas das exclusões, inclusôes e alterações de Beneficiários,
ou quaisquer outras de responsabilidade do Contratante sob o Contrato, desonera completamente a
Operadora de quaisquer ônus delas decorrentes, arcando o Contratante, integralmente, com os custos e
despesas eventualmente havidos pela Operadora por conta das mesmas.

í5. PAGAMENTO DA CONTRTBUçÃO MENSAL

í5.í. O valor da contribuiçâo mensal a ser paga pelo Plano contratado é preestabelecido, sendo a
responsabilidade pelo seu integral pagamento do Contratante.

í5.2. O vencimento das contribuições mensais será fixado conforme definido na Proposta Comercial e
considerando o pagamento da primeira parcela que será paga na data de início da cobertura.

15.2.1. As parcelas dos meses posteriores terâo a data de vencimento fixada no mesmo dia dos
meses subseqüentes ou no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

15.2.2. As contribuiçóes mensais pagas até a data de vencimento dos documentos de cobrança
não sofrerâo qualquer atualização.

15.2.3. Qualquer pagamento em atraso será efetuado pelo valor da contribuição mensal vencido,
acrescido de multa de2o/o (dois por cento), aplicada de uma só vez, e juros de mora à taxa de 1%
(um por cento) ao mês (0,033% ao dia), calculada em base pro rata die, da data do vencimento até
a data do efetivo pagamento.

15.2.4. Adicionalmente, incidirá atualização monetária sobre o valor da contribuição mensal não
pago, com aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do lnstituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da data do vencimento até a data do efetivo
pagamento. Na falta, extinçâo ou proibiçâo do uso do IPCA, a atualização monetária terá por base

-

6'v1 11.2012 1" via CONTRATANTE, via SUCURSAL e 3" via OPERADORA. I4

CRC - Central de Relacionamento com o Cliente: 4004 2700 Capitais e Rêgião Metropolitana e 0800 701 2700 Demais

Local-idades / Ouvidoria: 0800 701 7000

SAC - Sêrviço de Atendimento ao Cliente: 0800 72? 9966 / CÀS - Central de Atendimento ao surdo: 0800 701 2708

AH§ - so 3OlS4-9 I

ffi



É ffiiffiffiffiffiffiffiffi
ffimrutm, $

o Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV) e, ainda, na falta
deste, outro índice oficial que vier a substituí-lo.

15.3. No tocante às mensalidades devidas pelo Beneficiário à Contratante ou Administradora de
Benefícios, em caso de atraso, fica desde já convencionado que sobre o valor da contribuição mensal
vencida será acrescida multa de 2o/o (dois por cento), aplicada de uma só vez, e juros de mora à taxa de
1% (um por cento) ao mês (0,033o/o ao dia), calculada em base pro rata die, da data do vencimento até a
data do efetivo pagamento. Adicionalmente, incidirá atualização monetária sobre o valor da contribuição
mensal não pago, com aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do lnstituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da data do vencimento até a data do efetivo pagamento. Na
falta, extinção ou proibição do uso do IPCA, a atualizaçâo monetária terá por base o índice Geral de
Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV) e, ainda, na falta deste, outro índice oficial
que vier a substituí-lo.

í5.4. Se houver atraso na quitação do documento de cobrança, por prazo superior a 30 (trinta) dias, as
coberturas previstas no Contrato ou seu(s) Aditamento(s) serão automaticamente e de pleno direito
suspensas, sem que caiba restituição de qualquer parcela de contribuição mensaljá paga, não isentando o
Contratante do pagamento da contribuição mensal em atraso nem da restituiçâo dos valores dos
eventos/tratamentos ocorridos e pagos após a data da interrupção dos pagamentos devidos. O direito a
cobertura será readquirido a partir de 0 (zero) hora do dia subseqüente a regularização do pagamento em
atraso, desde que a Operadora seja comunicada pelo Contratante.

í5.5. A Operadora adotará a forma e modalidade de cobrança que melhor atenda às suas necessidades,
inclusive através de estabelecimentos bancários.

í5.6. Fica certo e ajustado entre as partes que a Operadora não utiliza a faixa etária como critério para a
variação do preço da contribuição mensal "per capita".

í5.7. A Operadora poderá oferecer um desconto sobre o valor da contribuição mensal, em razão do
quantitativo do Grupo Elegível. Caso este bônus seja oferecido, constará da Proposta Comercial que
indicará o percentualde desconto aplicado e o número mínimo de Beneficiários para sua aplicação.

15.7.1. Caso o número mínimo de Beneficiários do Contrato se torne inferior ao limite estabelecido
na Proposta, o desconto deixará de incidir sobre a contribuiçâo mensal a partir do faturamento do
mês subseqüente à ocorrência.

í6. REAJUSTE FTNANCETRO DA CONTRTBUçÃO MENSAL

í6.í. O reajuste financeiro da contribuição mensalterá por base a variação dos custos odontológicos, de
administração, de comercializaçâo e de outras despesas incidentes sobre a operação do Plano, segundo
índices auditados por instituição externa idônea.

17. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE

17.1. O valor da contribuiçâo mensal poderá ser reajustado por sinistralidade, com o objetivo de manter o
equilíbrio técnico-atuarial do Contrato.

17.2. O índice de reajuste será calculado em função da sinistralidade, sendo aplicado de forma
complementar e na mesma época do reajuste previsto na Cláusula de Reajuste Financeiro da Contribuição
Mensal.

í7.3. O reajuste por sinistralidade nâo poderá ser aplicado em periodicidade inferior a 12 (doze) meses.

17.4. O reajuste considerará os valores de eventos retidos e contribuições mensais do Contrato em
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í7.5. Na 1a (primeira) reavaliaçâo serão ignorados os eventos retidos e contribuições mensais dos 02
(dois) primeiros meses. Sendo assim, o período apurado compreenderá do 30 (terceiro) ao í0o (décimo)
meses de vigência do Contrato, com aplicação do resultado no faturamento do 12o (décimo segundo) mês
de vigência do Contrato.

17.6. As reavaliaçÕes subsequentes à do primeiro período serão realizadas, sucessivamente,
considerando-se os 12 (doze) meses seguintes ao do último período reavaliado. A aplicação do reajuste
ocorrerá sempre no 20 (segundo) mês após o último mês considerado na apuração do índice de reajuste
anual.

í7.7. Na apuração das contribuições mensais, serão descontados os impostos incidentes sobre o valor
cobrado.

17.8. As reavaliaçÕes serão efetuadas, obedecendo a fórmula a seguir:

Onde:
| = índice de correção para a contribuição mensalvigente;
SRI = soma dos eventos retidos, relativos ao período de apuraçâo, do Contrato reavaliado;
Pl = soma das contribuiçÕes mensais, relativos ao período de apuração, do Contrato reavaliado; e
Y = fator variável constante da Proposta Comercial.

17.9. Sempre que o Índice para a correçâo da contribuiçâo mensal vigente for maior do que 1 (um), as
contribuições mensais serâo reajustadas pelo índice apurado.

í8. rNcrDÊNcn Do REAJUSTE DA coNTRrButçÃo MENSAL

í8.í. A periodicidade do reajuste da contribuição mensal é anual, incidindo no aniversário do Contrato,
relativo à sua data-base, salvo quando vigorar prazo diverso estabelecido em legislação aplicável.

í8.2. O reajuste anual da contribuiçâo mensal decorrerá do resultado da acumulaçâo dos índices
apurados conforme as cláusulas 16 e 17, respectivamente, de Reajuste Financeiro da contribuição mensal
e de Reajuste por Sinistralidade.

í8.3. O percentual de reajuste anualda contribuição mensal será previamente comunicado ao Contratante
e este, por conseguinte, ficará responsável pela comunicação aos Beneficiários. A Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) também será comunicada sobre o percentualapurado para o reajuste na forma
da legislação vigente.

í9. VlGÊNCn E RENOVAçÃO DO CONTRATO

í9.í. A vigência deste Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data definida na
Proposta Comercial assinada pelo Contratante, desde que devidamente ratificada pela Operadora.

19.2. Este Contrato será renovado automaticamente, por tempo indeterminado, caso não haja
maniÍestaçâo contrária de qualquer das partes, por escrito, e com antecedência mÍnima de 60 (sessenta)
dias do término de sua vigência e nâo caberá a cobrança de taxas ou qualquer outro valor, por este
motivo.

1" via CONTRATANTE, 2' via SUCURSAL e 3o via OPERADORA.
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20. CANCELAMENTO DO CONTRATO

20.1. Constitui causa expressa de rescisão do Contrato:

a) fraude comprovada;
b) a distribuição da ação ou a decretaçâo de falência, de liquidaçâo judicial/extrajudicial ou de

recu peração j ud icial/extraj udicial, em face do Contratante;
c) o pagamento feito por meio de cheque sem fundos e o atraso no pagamento de qualquer valor

contratado por período superior a 15 (quinze) dias, desde que o Contratante tenha sido notificado
previamente, sem prejuÍzo do direito da Operadora requerer judicialmente a quitaçâo dos valores
devidos, com suas consequências moratórias;

d) as exclusões de Beneficiários Titulares e/ou Dependentes, independente de motivo, que reduza
em 2Oo/o (vinte por cento) ou mais o Grupo de Beneficiários inscritos no(s) Plano(s) de Benefício(s)
Odontológico(s) constante(s) da Proposta Comercial;

e) descumprimento pelo Contratante ou pela Operadora das cláusulas e condiçÕes das CondiçÕes
Gerais.

20.2. Antes do término dos primeiros 12 meses de vigência deste Contrato, é facultado a qualquer das
partes rescindi-lo, mediante comunicação escrita, dirigida à outra parte, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, observadas as condiçôes descritas abaixo:

a) quando motivada pelo Contratante na hipótese prevista na alínea "b" do item anterior, sem
qualquer ônus; ou

b) imotivadamente, ou se motivada pelo Contratante (dada causa pelo Contratante) por qualquer das
hipóteses previstas nas alÍneas "â", "c", "d" e "e" do item 20.1, condicionando o Contratante ao
pagamento de multa pecuniária equivalente a 05 (cinco) vezes o valor da última fatura paga.

20.3. Após a vigência do perÍodo de 12 (doze) meses, o Contrato poderá ser rescindido imotivadamente
por qualquer das partes, mediante notificaçáo por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de
antecedência, sem ônus.

20.4. Quando o Contratante optar pelo cancelamento do Contrato, deverá manifestar-se expressamente
perante a Operadora. Caso haja parcela(s) da contribuiçâo mensalvencida(s) e nâo paga(s), a Operadora
procederá à sua cobrança.

20.5. Na hipótese de encerramento do Plano contratado, seja qual for o motivo, caberá ao Contratante:

a) Assumir a responsabilidade por todos os custos decorrentes de eventos, a partir da data de
encerramento do Contrato, bem como por penalidades ou multas, e quaisquer outras despesas
havidas em decorrência de qualquer medida contra a Operadora, que envolva os Beneficiários do
Contrato, obrigando-se a ressarciJa, após a comunicação da respectiva ocorrência, de todos os
valores que a Operadora venha a despender em decorrência de reclamaçôes, seja de que
natureza forem, envolvendo os Beneficiários; e

b) Assumir a responsabilidade por todos os custos decorrentes de eventos, penalidades ou multas e
quaisquer outras despesas havidas em reclamaçÕes, seja de que natureza forem, intentadas por
Beneficiários que venham a ser mantidos na qualidade de Beneficiários da Operadora, após o
término de vigência do Contrato.

20.6. Caberá exclusivamente à Contratante comunicar aos Beneficiários o cancelamento do Contrato,
devendo tal comunicaçâo ser realizada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data prevista
para o efetivo cancelamento.
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21 . DrsPosrÇÕes GERAIS

21.1. O Plano de Benefícios Odontológicos ficará suspenso enquanto houver inexatidão ou omissão de
informaçÕes nas declaraçÕes constantes da documentação necessária à realização de procedimentos
odontológicos, ou, ainda, nos documentos apresentados para o reembolso dessas despesas.

Zt.Z. É de responsabilidade do Contratante prestar todas as informaçÕes solicitadas pela Operadora,
quanto aos dados cadastrais dos Beneficiários inscritos neste Contrato, sejam Titulares ou Dependentes,
bem como fornecer copia de documentos necessários à comprovação dos dados informados.

21.3. A Operadora poderá também solicitar, a qualquer momento, a apresentaçâo de documentaçâo que
permita a comprovação do vínculo de caráter profissional, classista ou setorial, bem como se houve
alteração do grupo elegível.

21.4. A Operadora, mediante expressa autorizaçâo do Beneficiário/paciente, poderá consultar entidades
de direito público e privado, pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de obter informaçôes relacionadas
com a saúde dos Beneficiários.

21.5. O atendimento aos Beneficiários, quando realizado através de Rede Credenciada, fica restrito aos
profissionais e instituiçÕes odontológicas constantes da Lista de profissionais odontólogos credenciados da
Operadora, de acordo com as especialidades e procedimentos odontológicos nela indicados.

21.6. As Doenças e LesÕes Pré-existentes não se aplicam ao Plano de Benefícios Odontológicos.

21.7. As informações a que a Operadora venha a ter acesso, em razão da assistência odontológica
prestada por dentistas, clínicas e laboratórios dos Beneficiários, que cobertos pelo Plano contratado,
ficarão sob a égide da legislação concernente ao sigilo odontologico, e o fluxo dessas informações
observará ainda, a forma prevista na legislação em vigor

2í.8. O material explicativo intitulado Manual do Beneficiário, fornecido pela Operadora ao Contratante,
para distribuição aos seus Beneficiários Titulares, contém esclarecimentos sobre providências que devem
ser tomadas em caso de necessidade de recorrer às coberturas do Plano de Benefícios Odontológicos,
inclusive no que se refere à rotina para obtençâo de autorização (senha) para a realizaçâo de
procedimentos que necessitem de autorização prévia.

2í.9. lntegram o Contrato os seguintes documentos: a) a Proposta Comercial; b) a Tabela de Reembolso,
c) o Manual do Beneficiário; d) a Guia de Leitura Contratual; e) outros documentos entregues ao
Beneficiário relativos ao Plano contratado. Considerando que os documentos ora mencionados podem não
conter a integralidade, limites e condições contratuais, em caso de divergência de redaçâo, prevalecerá o
disposto no Contrato.

21.1O. A não execução imediata de qualquer dos direitos previstos no Contrato, por qualquer das partes,
não será entendida como transação, novação e /ou renúncia de direitos, mas apenas e táo somente como
ato de tolerância.

à
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22. FORO

22.í. As partes elegem o Foro do domicÍlio do Contratante, em caso de litígio judicial

Randal LuizZanetti
Diretor Presidente

Barueri/SP, 01 de outubro de 2013.

Renato Velloso Dias Gardoso
Diretor de Desenvolvimento de Mercado

SOB GARIMBO
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Em caso de dúvidas referentes ao Plano contratado, entre em contato com a Central de
Relacionamento com o Cliente pelos telefones 4004 2700 Capitais e Região Metropolitana e 0800
701 2700 Demais Localidades.
Para elogios, sugestôes ou reclamaçÕes, ligue para o SAC pelo telefone 0800 727 9966. A
Operadora ainda disponibiliza uma Central de Atendimento ao Surdo pelo telefone 0800 701 2708.

Ouvidoria: 0800 701 7000
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