Operadora: Amil Dental
Tabela: Plano empresarial
Dúvidas: fale conosco
Compare: veja todos os planos

TABELA | VALOR POR PESSOA
Grupos de 02 a 29 pessoas: R$ 25,00
Grupos de 30 a 99 pessoas: R$ 22,00

OPERADORA
Amil Dental Plano de Odontologico
CNPJ: 29.309.127/0001-79
ANS: Registro 326305

ABRANGÊNCIA
Nacional

FORMAÇÃO DO GRUPO
Porte I - de 02 à 29 vidas
Porte II - de 30 à 99 vidas
Mínimo 01 titular com vínculo mais 01 dependentes

COMPOSIÇÃO
Titulares: Sócios, diretores, funcionários com vínculo (FGTS), estagiários, menos os funcionários afastados.
Dependentes Legais: Cônjuge, companheira(o), filhos solteiros naturais ou adotivos até 39 anos 11 meses e 29
dias, filhos inválidos de qualquer idade, ou menores sob tutela.
Agregados: Pai, mãe, sogro, sogra e irmãos solteiros, comprovados com documentos.
Estagiários: Aceitação mediante contrato de estágio, a partir da 2º vida, todos entram para contagem de vidas.
Com idade limite a partir de 16 anos, até 58 anos 11 meses 29 dias.

REGRAS GERAIS
Boleto bancário - A Amil não envia mais boleto via correio, somente por e-mail ou deixa disponível no site, por
isso é muito importante que seja preenchido no campo EMAIL, o email da própria empresa quando se tratar de PME.
O tempo de permanência mínima no contrato será de 12 meses.
Caso esse prazo não seja respeitado, implicará em multa contratual.
Não tem Reembolso.

COBERTURAS E PROCEDIMENTOS
Cobertura integral do Rol da ANS (RN 211) e procedimentos extras.
Urgência 24 horas;
Limpeza, profilaxia e aplicação de flúor;
Raios-X panorâmicos e periapicais;
Tratamento de gengiva;
Tratamento para crianças;
Tratamento de canal;
Restaurações - obturações (de resina ou amálgama);
Cirurgias - extrações (incluindo o dente do siso);
Próteses unitárias - provisórias e definitivas, conforme RN 211 da ANS.
Novas coberturas adicionais:
Clareamento de dente desvitalizado;
Mantenedor de espaço fixo e móvel;
Radiografias de ATM;
Fechamento de diastemas;
Telerradiografia frontal;
Dessensibilização dentária;
Enxertos gengivais e ósseos;
Cirurgia com finalidade de tracionamento dentário;
Documentação periodontal básica e em mídia digital.

CARÊNCIAS CONTRATUAIS
Grupos de 02 a 29 vidas - haverá os seguintes prazos de carências:
24 horas - Urgência e emergência;
24 horas - Consultas, diagnóstico, odontologia preventiva e radiologia;
24 horas- Dentística, ortodontia (instalação de aparelho fixo), cirurgias e disfunção temporomandibular;
60 dias - Periodontia (tratamento de gengiva) e endodontia (tratamento de canal).
180 dias - Prótese (conforme RN 211)ALTERAÇÕES NA TABELA
As informações contidas nesta tabela podem sofrer alterações sem aviso prévio da operadora. Ela não tem o
objetivo de substituir o material original da operadora e sim como apoio ao corretor
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LINKS IMPORTANTES
Imprimir: imprimir a tabela
Tabela: download da tabela em pdf
Livro: livro com a rede de dentistas credenciada
Contrato: contrato do plano em pdf

