
CLÁUSULA 1ª - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CONTRATO DE PLANO ODONTOLÓGICOS

a) QUALIFICAÇÃO DA OPERADORA

DENTIÇÃO CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA., reconhecida comercialmente pelo nome fantasia DENTALPREV, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ sob nº 01.060.301/0001-73 e com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar de nº 32.786-7, 
operadora exclusivamente odontológica, estabelecida na rua Alberto Stein, nº 396 - 1º andar - Bairro Velha - na cidade de Blumenau/SC.

b) QUALIFICAÇÃO DO (A) CONTRATANTE OU SEU REPRESENTANTE:

c) NOME E NÚMERO DE REGISTRO DO PLANO NA ANS - PLANO 01, registrado na ANS sob o Número 466841/12-3 

d) TIPO DE CONTRATAÇÃO - A contratação do presente plano é Individual/Familiar.
e) TIPO DE SEGMENTAÇÃO - O tipo de segmentação assistencial do presente plano é Odontológico.
f) ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA - A área geográfica de abrangência do plano é Grupo de Municípios.
g) ÁREA DE ATUAÇÃO - A área de atuação do presente plano está composto pelos municípios de Blumenau, Joinville e Florianópolis.
h) FORMAÇÃO DO PREÇO - A forma contratada é a de pré-estabelecido.

CLÁUSULA 2ª - ATRIBUTOS DO CONTRATO
Este Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços, sem limite financeiro, na forma de Plano Privado de Assistência à Saúde, 
conforme previsto no Inciso l, artigo 1º da Lei nº 9.656/98, visando à Assistência Odontológica.

O presente contrato é de adesão, bilateral, gerando direitos e obrigações para  as partes, conforme dispõe o Código Civil Brasileiro, estando 
também sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA 3ª - CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
São Beneficiários deste contrato o Contratante, considerado Beneficiário Titular, e as pessoas por ele indicadas seja no Termo de Adesão ou 
posteriormente à celebração do contrato, denominadas Beneficiários Dependentes.

Podem ser inscritos no plano como Beneficiários Dependentes, mediante a comprovação das qualidades abaixo indicadas e da dependência 
econômica em relação ao Titular:
a) O cônjuge;
b) O companheiro, havendo união estável na forma da Lei, sem eventual concorrência com o cônjuge salvo por decisão judicial;
c) Os filhos e enteados;
b) Os tutelados e os menores sob guarda.

Em caso de inscrição de filho adotivo menor de 12 (doze) anos, serão aproveitados os períodos de carência já cumpridos pelo Beneficiário 
Titular ou Dependente adotante.

CLÁUSULA 4ª - COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS
De acordo com o Rol vigente de cobertura dos procedimentos instituídos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

CLÁUSULA 5ª - EXCLUSÕES DE COBERTURA
Estão expressamente excluídas da cobertura do Plano de Assistência Odontológica objeto deste Contrato os procedimentos não previstos no 

a) perda da condição de dependência definida nas condições gerais deste contrato;
b) infrações ou fraudes com o objetivo de obter vantagens ilícitas;
c) a pedido do Beneficiário Titular
2. A extinção do vínculo do Titular não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das 
mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.
2.1. O disposto no item anterior não se aplica às hipóteses de rescisão unilateral do contrato por fraude ou não pagamento da mensalidade.

CLÁUSULA 14ª - RESCISÃO
A operadora terá o direito de suspender ou rescindir, unilateralmente, o presente contrato, caso ocorra atraso no pagamento das 
contraprestações pecuniárias por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do 
mesmo.

O exercício do direito da rescisão e/ou da suspensão previsto no caput se encontra condicionado à inequívoca notificação do devedor até o 
quinquagésimo dia inadimplência.Independentemente das consequências e responsabilidades legais, este contrato será cancelado nos 
casos comprovados de fraude, perdendo o Beneficiário e seus dependentes, quaisquer direitos dos benefícios previstos neste Contrato, 
assim como da devolução de qualquer quantia paga.

A omissão de informação ou fornecimento de informações incorretas ou inverídicas pelo CONTRATANTE para auferir vantagens próprias ou 
para seus dependentes é reconhecida como violação ao contrato, permitindo a operadora buscar a rescisão do contrato por fraude.  

CLÁUSULA 15ª - DISPOSIÇÕES GERAIS
Integram este contrato, para todos os fins de direito, o Termo de Adesão assinado pelo (a) Contratante, o Catálogo de Serviços Odontológicos 
e o Cartão de Identificação.
Ocorrendo a perda ou extravio do documento de identificação, o (a) CONTRATANTE deverá participar, por escrito, o fato à CONTRATADA, para 
o cancelamento ou, quando for o caso, a emissão de Segunda via mediante pagamento do custo de nova carteira de identificação no valor da 
mensalidade, sendo que o cancelamento só terá validade quando reconhecido por escrito, pela CONTRATADA.
Na hipótese de rescisão do presente antes do seu prazo mínimo, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de perdas e danos, as partes 
convencionam, a título indenizatório a cláusula penal no valor equivalente a (dezoito) 18 mensalidades, a serem pagos à parte inocente, exceto 
quando da não utilização do plano.
São adotadas as seguintes definições:
ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: área em que a operadora se compromete a garantir todas as coberturas de assistência à saúde 
contratadas pelo Beneficiário.
CÁLCULO ATUARIAL: é o cálculo com base estatística proveniente da análise de informações sobre a frequência de utilização, perfil do 
Beneficiário, tipo de procedimento, efetuado com vistas a manutenção do equilíbrio técnico-financeiro do plano e definição de mensalidades a 
serem cobradas dos Beneficiários pela contraprestação.

CLÁUSULA 16ª - ELEIÇÃO DE FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas ou demanda judicial oriundas do presente contrato, fica eleito o foro da comarca de domicílio da Contratante.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

SP

___________________,_____de_________________________de 20_____

Nome:

Filiação:

CPF:                                                                                                  RG:                                                              Órgão Expedidor:       

Data de Nascimento:

Endereço Completo:



Rol de Procedimentos Odontológicos vigente à época do evento, e as despesas decorrentes dos itens a seguir indicados e suas 
consequências: Atendimento domiciliar em qualquer hipótese; Radiografias de perfil, articulação, temporo-mandibular e cefalométricas; 
Tomografias; Procedimentos   enquadrado na especialidade de periodontia exceto os previstos no rol de procedimentos; Quaisquer 
atendimentos nos casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados por autoridade competente; Implantes e 
transplantes; Procedimentos com metais preciosos; Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos; Manutenção e documentação 
ortodôntica; Procedimentos enquadrados na especialidade de ortodontia; Procedimentos enquadrados na especialidade de Prótese Dental 
exceto os previstos no rol de procedimentos Cirurgias a laser; Clareamento dentário; Cirurgias com envolvimento de seio maxilar; 
Tratamentos decorrentes de Acidente do Trabalho ou de Doenças Profissionais; Procedimentos buco-maxilares que necessitem de ambiente 
hospitalar; A renovação de restaurações sem indicação clínica e procedimentos odontológicos de natureza estética na substituição de 
restaurações funcionais; Transporte do paciente; Despesas hospitalares relacionadas a extrações sob anestesia geral; Exames 
complementares solicitados para internações hospitalares de natureza buco-maxilo-facial ou para procedimentos odontológicos, que por 
imperativo clínico demandarem internação hospitalar.

CLÁUSULA 6ª - DURAÇÃO DO CONTRATO
Este Contrato terá vigência inicial de_____meses, sendo seu início a partir da assinatura do contrato.
 Após esse prazo, a renovação do contrato será por prazo indeterminado. Não haverá cobrança de qualquer taxa no ato da renovação.

CLÁUSULA 7ª - PERÍODO DE CARÊNCIA
Os Beneficiários passarão a ter direito de usufruir os serviços prestados pela CONTRATADA, após o cumprimento do prazo de carência 
de_____dias, que serão computados a partir da data do primeiro vencimento. Para todos os procedimentos odontológicos cobertos.
O pagamento antecipado de contraprestações, não elimina ou reduz os prazos de carências.

CLÁUSULA 8ª - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Independente do prazo de carência estabelecido e pactuado na cláusula VI, nos casos de urgência e emergência é garantido ao Beneficiário o 
acesso imediatamente aos serviços atendimentos e/ou procedimentos, de forma a atender, especificamente, tais urgências e emergências. 
Os procedimentos de urgência/emergência estão descritos no rol de procedimentos.
Em caso de urgência e emergência o usuário poderá deslocar-se diretamente a uma de nossas clínicas referenciadas para atendimento. Caso 
a emergência ocorra fora do horário de atendimento das clínicas referenciadas, o usuário poderá usufruir do plantão 24 horas.

DO REEMBOLSO
Será garantido ao Beneficiário o reembolso das despesas decorrentes dos atendimentos de urgência e emergência ocorridos na área de 
abrangência geográfica da cobertura contratual sempre que não for possível a utilização dos serviços de prestadores da rede assistencial 
deste plano.

O Beneficiário terá o prazo de 1 (um) ano para solicitar o reembolso, devendo para tanto apresentar à CONTRATADA os seguintes documentos:
 Nota Fiscal ou Recibo com carimbo CRO e CPF do cirurgião dentista e laudo descrevendo a emergência e a radiografia periapical.

O reembolso será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias , contados a partir do recebimento da documentação completa pela 
CONTRATADA, e seu valor será o praticado por esta junto à sua rede assistencial do presente plano.

CLÁUSULA 9ª - MECANISMOS DE REGULAÇÃO
Para a utilização de serviços de prestadores relacionados no Indicador de Serviços de Rede (própria ou credenciada), o Beneficiário deverá 
apresentar o cartão de identificação da CONTRATADA com um documento de identidade, a requisição para a realização de exames ou 
tratamentos e, a Autorização Prévia da CONTRATADA para a realização do serviço.
Todos os serviços odontológicos cobertos pelo Contrato que tenham co-participação estão sujeitos à prévia autorização da CONTRATADA, 
exceto consulta inicial e os casos de urgência, sendo garantido ao Beneficiário o atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de 
um dia útil, a partir da solicitação.

Os tratamentos, exames complementares, serviços auxiliares de diagnóstico e demais procedimentos odontológicos serão prestados pela 
rede própria ou credenciada, mediante solicitação do cirugião-dentista, desde que restritos à finalidade de natureza odontológica.

A solicitação de Autorização Prévia, para a realização de procedimentos/eventos contratualmente cobertos deve ser apresentada à 
CONTRATADA, assinada e datada pelo cirurgião-dentista e assinada também pelo Beneficiário.

Em caso de divergências de natureza odontológica, relacionadas aos serviços objeto do Contrato, fica garantido ao Beneficiário a formação 
de uma junta odontológica, composta por três membros, sendo um nomeado pelo Beneficiário, outro pela CONTRATADA, e um terceiro, 
desempatador, escolhido pelos dois nomeados.

Cada uma das partes pagará os honorários do odontologista que nomear. A remuneração do terceiro, desempatador, será dividido entre as 
partes.

Manual do Beneficiário é o instrumento de orientação ao Beneficiário sobre seus direitos e obrigações contratuais, bem como sobre as rotinas 
operacionais relativas a alterações cadastrais, mecanismos de acesso aos serviços cobertos e formas e condições de sua utilização, 

eventuais fatores moderadores, limites de cobertura, procedimentos para a obtenção de autorizações prévias, bem como informações sobre 
os recursos eletrônicos disponibilizados pela CONTRATADA para a agilização do atendimento.

O manual será atualizado pela CONTRATADA e ficará disponível ao Beneficiário na sede da Contratada e por meio da internet.

Co-participação é a parte efetivamente paga pelo Beneficiário à CONTRATADA de plano odontológico, referente a realização do procedimento.

Será responsabilidade do Contratante o pagamento da co-participação de 50% nos procedimentos descritos abaixo:
Cir. Traum. Buco-Max-Fac: Aprofundamento/aumento de vestíbulo; Bridectomia; Bridotomia; Cirurgia para torus mandibular - bilateral; 
Cirurgia para torus mandibular - unilateral; Cirurgia para torus palatino; Exérese ou excisão de cálculo salivar; Exérese ou excisão de cistos 
odontológicos, Exérese ou excisão de mucocele, Exérese ou excisão de rânula; Frenulectomia labial; Frenulectomia lingual, Redução 
simplesde luxação de Articulação Têmporo-mandibular; Sutura de ferida em região buco-maxilo-facial; Tratamento cirúrgico das fístulas 
buco nasal; Tratamento cirúrgico das fístulas buco sinusal; Tratamento cirúrgico hiperplasias tec.moles;Tratamento cirúrgico hiperplasias 
tec.moles; Tratamento cirúrgico hiperplasias tec.ósseos/cartilaginosos; Tratamento cirúrgico tumores benignos de tecidos moles; 
Tratamento cirúrgico tumores benignos de tecidos ósseos; Tratamento cirúrgico tumores odontogênicos benignos; Ulectomia; Ulotomia.
Diagnóstico-Ex. Clínico: Teste de uxo salivar.
Endodontia: Amputação radicular com obturação retrógrada; Amputação radicular sem obturação retrógrada; Apicetomia birradiculares 
com obturação retrógrada; Apicetomia birradiculares sem obturação retrógrada; Apicetomia multirradiculares com obturação retrógrada; 
Apicetomia multirradiculares sem obturação retrógrada; Apicetomia unirradiculares com obturação retrógrada; Apicetomia unirradiculares 
sem obturação retrógrada; Remoção de núcleo intrarradicular; Retratamento endodôntico birradicular; Retratamento endodôntico 
multirradicular; Retratamento endodôntico unirradicular; Tratamento de perfuração endodôntica; Tratamento endodôntico de dente com 
rizogênese incompleta.
Exodontias: Remoção de dentes inclusos / impactados; Remoção de dentes semi-inclusos / impactados.
Odontopediatria: Coroa de acetato em dente decíduo; Coroa de aço em dente decíduo; Coroa de policarbonato em dente decíduo.
Periodontia: Aumento de coroa clínica; Cirurgia periodontal a retalho; Dessensibilização dentária;
Gengivectomia; Gengivoplastia; Raspagem sub-gengival/alisamento radicular; remoção dos fatores de retenção do Biofilme Dental.
Prótese Dentária: Coroa de acetato em dente permanente; Coroa de aço em dente permanete; Coroa de policarbonato em dente 
permanente; Coroa provisória com pino; Coroa provisória sem pino; Coroa total em cerômero; Coroa total metálica; Núcleo metálico fundido.

CLÁUSULA 10ª - FORMAÇÃO DE PREÇO E MENSALIDADE
O valor a ser pago pela cobertura assistencial contratada é pré-estabelecido.

A mensalidade que o Beneficiário Titular pagará à CONTRATADA será devida por si e pelos demais Beneficiários dependentes na importância 
definida no Termo de Adesão.

Caso o Beneficiário não receba instrumento de cobrança até 5 (cinco) dias úteis antes do vencimento, deverá comunicar à CONTRATADA.

O não recebimento do instrumento de cobrança não desobriga o Beneficiário de efetuar o seu pagamento no prazo de vencimento mensal.

Os pagamentos deverão ser feitos, mensalmente até a data do vencimento da contraprestação pecuniária, de acordo com a data da assinatura 
no Termo de Adesão, ou no primeiro dia útil subsequente quando o vencimento ocorrer em feriado ou dia em que não haja expediente bancário.

O recebimento pela CONTRATADA de parcelas em atraso constituirá mera tolerância, não implicando em renovação contratual ou transação.

Em caso de atraso no pagamento das contraprestações pecuniárias, a regularização se fará por meio de cobrança de multa de 2% (dois por 
cento), e juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados proporcionalmente ao tempo de atraso.

O pagamento da contraprestação pecuniária referente a um determinado mês não implica na quitação de débitos anteriores.

CLÁUSULA 11ª - REAJUSTE
1. Nos termos da legislação vigente, o reajuste financeiro a incidir sobre o valor da mensalidade será anual, e dar-se á mediante a aplicação do 
índice IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) da FGV ( Fundação Getúlio Vargas), o qual será apurado, no período de 12 meses 
consecutivos, com uma antecedência de 1 mês à data de aniversário do contrato data-base.
1.1. Na hipótese de descontinuidade do índice estabelecido no item 1, será estipulado novo índice a ser incorporado ao contrato mediante 
instrumento específico.
1.2. Caso a nova legislação venha a estabelecer um período inferior a doze meses para o reajustamento, este será aplicado ao presente 
contrato.

CLÁUSULA 12ª - FAIXAS ETÁRIAS
Não há diferenciação de valor da contraprestação pecuniária em função da idade dos Beneficiários.

CLÁUSULA 13ª - CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO
1. O Beneficiário dependente será excluído do plano odontológico nos casos de:
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