
O MAIOR PLANO ODONTOLÓGICO DO BRASIL!
APROVEITE O PERÍODO DA CAMPANHA E CONTRATE SEU PLANO!

Como contratar o meu plano?
É simples!

Para contratar, basta preencher, assinar e 
entregar o termo de adesão no Departamento 
de RH da DP WORLD SANTOS, durante o 
período da campanha.

Quem posso incluir no meu 
benefício?
O plano é para você e também para sua família: 
Você (titular); cônjuge ou companheiro(a) do 
beneficiário titular, bem como os filhos(as) 
menores de 21 anos dependentes do 
beneficiário titular, e que sejam solteiros com 
até 24 anos de idade cursando ensino superior.

Agregados: pai, mãe, irmão (ã) e sogro (a).

Posso mudar de plano?
Você pode fazer upgrade (aumentar a 
cobertura do plano) ou downgrade (reduzir 
a cobertura do plano) durante o período de 
campanha.

Quando posso utilizar meu plano?
Se contratar o plano durante o período da 
campanha, você poderá utilizá-lo a partir da 
vigência escolhida. Após a campanha, haverá 
carência. Ou seja, você precisará esperar 90 
dias, para utilizar, apenas os procedimentos 
de Prótese Dentária e Ortodontia, no plano 
abrangente.

Reembolso:
O reembolso do tratamento poderá ser 
solicitado, desde que esteja na cobertura 
do plano, e será de acordo com a tabela 
contratada.

Rede de dentistas:
Como temos 27 mil dentistas cadastrados, 
sempre haverá um perto de você! Acesse 
nosso site e encontre um de sua preferência: 
beneficiario.odontoprev.com.br

Coparticipação:
Haverá 10% de coparticipação apenas 
nas especialidades de Prótese Dentária e 
Ortodontia.

Novidade! Redução na porcentagem 
de coparticipação. De 30 para 
apenas 10%. Aproveite!

Novidade! Aumento da moeda de 
reembolso. De R$ 0,65 para R$ 1,00. 
Aproveite!

Contrate seu 
plano até:

15/08/2022

15/09/2022

15/10/2022

15/11/2022

Vigência 
em:

01/09/2022

01/10/2022

01/11/2022

01/12/2022

OdontoPrev - CRO/SP nº 2728
RT: J. M. Benozatti - CRO/SP n° 19009

ANS - nº 301949

http://beneficiario.odontoprev.com.br


OPÇÕES DE PLANOS
Todos os nossos planos oferecem coberturas além das exigidas pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). Conheça os detalhes e exemplos de cobertura!

DIAGNÓSTICO
(identificação do 
tratamento/consultas)

PORTAL 
ODONTOPREV
odontoprev.com.br

Em caso de dúvidas, contate o Departamento de Pessoas no ramal 720.
Sorrir fortalece o sistema imunológico, alivia tensões, aumenta a produtividade, exercita o cérebro 
e estimula as relações sociais... além de ser contagiante!

Obs.: Os valores dos planos são mensais e por pessoa. O desconto é efetuado em folha de pagamento.

CHATBOT 
ODONTOPREV
beneficiario.odontoprev.com.br

CHAT ONLINE 
ODONTOPREV
beneficiario.odontoprev.com.br

APLICATIVO 
ODONTOPREV
Disponível para: iOS e Android

RADIOLOGIA
(raio-x, imagens)

ENDODONTIA
(tratamento de canal)

EMERGÊNCIA/URGÊNCIA
(alívio de dor)

PREVENÇÃO
(limpeza dos dentes)

PRÓTESE DENTÁRIA
COBERTURA COMPLETA
(prótese em cerâmica 
e porcelana)

Todas as coberturas do 
plano Superior, acrescido 
dos procedimentos ao lado:

ORTODONTIA
COBERTURA COMPLETA
- Aparelho
- Documentação Ortodôntica
- Manutenção ortodôntica

DENTÍSTICA
(restaurações, obturações)

PERIODONTIA
(tratamento da gengiva)

ODONTOPEDIATRIA
(atendimento especializado para 
crianças - até 15 anos)

CIRURGIAS
(extrações realizadas 
em consultório)

SUPERIOR 
ANS N°437.359/02-6

MASTER 
ANS N° 437.014/02-7

R$14,00

R$40,00


