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

TABELA DE VALORES
Pme de 02 a 99 Vidas Sem Franquia - Venda Casada
Válido a partir de 08/05/2017
Idade

N Premium [O]

Todas

10,90

Pme de 02 a 99 Vidas Sem Franquia - Venda Isolada
Válido a partir de 03/10/2017
Idade

Top Premium L.E [O]

Premium Plus DO L.E [O]

Todas

17,90

26,90

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Formação do Grupo
PME de 02 a 99 vidas
Tipo de Contratação
De 02 à 29 vidas com carências.
De 30 à 99 vidas sem carências.
PME Odonto - Sem Franquia + Saúde Intermédica: válido apenas para quem aderir aos planos de saúde Intermédica.
PME Odonto - Sem Franquia: válido para empresas com planos de saúde em outra operadora.
Regras Gerais
MEI - Não serão aceitas propostas de empresas MEI.
Caso a empresa opte por um produto sem carência toda a massa deverá seguir a mesma regra.
Vigência / Vencimento
Data do protocolo

Início de vigência

Vencimento

De 26 a 05

Dia 15 do mês

Dia 15 do mês

De 06 a 15

Dia 25 do mês

Dia 25 do mês

De 16 a 25

Dia 05 do mês seguinte

Dia 05 do mês seguinte

Vigência da Apólice
Permanência mínima: 12 meses após a última utilização de qualquer pessoa do grupo familiar ou após 12 meses se não houver utilização.
Área de Comercialização
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Área de Utilização
Atendimento Nacional
Benefícios Adicionais / Opcionais
Beneficio adicional em ortodontia - aparelho gratuito (exceto manutenção e documentação), preços especiais para manutenção e documentação.
Atendimento personalizado ao cliente.
Central de atendimento 24 horas.
Tratamento odontológico para pacientes especiais.
Programa de prevenção odontológica
Programa de Odontologia continuada - Qualivida.
Coberturas e Procedimentos
Os beneficiários do plano N Premium, Top Premium LE, Premium Plus DO LE, terão direito à cobertura de todos os procedimentos odontológicos constantes no Rol
anexo à Resolução Normativa nº 387 de 29/10/2015 e suas respectivas atualizações e modificações.
Coberturas Adicionais / Benefício Ortodôntico - tratamento ortodôntico em rede credenciada e específica da Interodonto, sem custo de instalação dos aparelhos
ortodônticos.
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Faz parte desse benefício ortodôntico os seguintes aparelhos:
a) Mantenedor de espaço;
b) Plano inclinado;
c) Aparelho extra bucal;
d) Arco palatino ou lingual;
e) Placa lábio ativa;
f) Disjuntor palatino;
g) Quadri hélice;
h) Grade palatina fixa;
i) Placa de Haw ley e Aparelho de Movimento;
j) Mentoneira;
k) Bionator de Balters;
l) Aparelho Monobloco de Blinder ou Frankel;
m) Aparelho ortodôntico removível;
n) Aparelho fixo superior e inferior (convencional/metálico).
Toda a documentação ortodôntica e a taxa de manutenção mensal serão de responsabilidade do beneficiário, através de pagamento direto ao prestador de serviço
credenciado.
Carências Contratuais
Para PME de 02 a 29 vidas
24 horas - urgência e emergência, diagnóstico, curativo, intervenção clínica e extração SI.
60 dias - radiologia, prevenção em saúde bucal, dentística, cirurgia, periodontia e endodontia.
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