Corretor CARLOS ALBERTO XAVIER
Produto Dental Kids Online - Individual odonto

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

Aviso Importante: todos os dados inclusive rede de hospitais estão sujeitos à alteração por parte da Operadora, sem aviso prévio.

TABELA DE VALORES
PAGAMENTO 12 X NO CARTÃO DE CRÉDITO
Válido a partir de 01/02/2016
Idade

Dental Kids [O]

Todas

38,25

PAGAMENTO 12 X NO BOLETO BANCARIO
Válido a partir de 01/02/2016
Idade

Dental Kids [O]

Todas

45,00

PAGAMENTO ANUAL
Válido a partir de 01/02/2016
Idade

Dental Kids [O]

Todas

459,00

REDE CREDENCIADA
Nenhum credenciado localizado.

Rede Credenciada:
Para visualizar a rede diferenciada Dental Kids - Clique aqui

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Venda On-Line
As vendas on-line dos planos Amil Dental pessoa física é muito simples.
Para pagamento em cartão de credito ou pagamento em boleto anual o cliente terá 15% de desconto e carência zero para dos procedimentos cobertos a partir do
cadastro no sistema da Amil.
O comissionamento é pago integral para os clientes que optarem pelo pagamento via cartão de crédito Visa ou Mastercad, mesmo que seja parcelado ou pagamento
em boleto anual.
Para que possamos cadastrar o beneficiário em nosso sistema, é necessário que envie a proposta para a nossa área técnica.
A proposta é gerada após o término do cadastro.
Acesse o portal de vendas online - Clique aqui
Venda Administrativa
As vendas através do corretor de seguros para Ex-Clientes Amil Dental - Pessoa Física, deverão ser efetuadas após o período de 76 dias contados da data do
cancelamento, caso contrário será considerado venda Administrativa, ou seja, contratar direto na Operadora
As vendas através do corretor de seguros para Ex-Clientes Amil Dental Pessoa Jurídica deverá ser efetuada após o período de 30 dias contados da data do
cancelamento, caso contrário será considerado venda Administrativa, ou seja, contratar direto na Operadora.
Tipo de Contratação
O plano Amil Dental Kids pode ser contratado na modalidade individual, para uma criança (0 à 14 anos assistido por um responsável legal), ou ainda, na modalidade
familiar, para um titular e seus dependentes diretos ou indiretos também na faixa etária de 0 à 14 anos.
Não existe limite de utilização e o custo do plano é igual para todas as faixas etárias, variando apenas com a forma de pagamento escolhida. Os beneficiários devem
cumprir permanência mínima de 12 meses no plano.
Regras Gerais
Seguindo determinação da ANS (Agência Nacional de Saúde), não serão aceitos contratos, com beneficiários titulares sem CPF, mesmo que menores de idade e
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com responsável.
Para beneficiários titulares com idade inferior a 18 anos, permanece a obrigatoriedade de responsável pai, mãe, tutor no contrato, e com CPF de ambos.
O tempo de permanência mínima no contrato será de 12 meses, caso esse prazo não seja respeitado, implicará em multa contratual.
Vigência / Vencimento
A vigência é 24 horas da data da contratação.
O vencimento das próximas mensalidades será de 30 dias contados da data da contratação.
Área de Comercialização / Utilização
Área de abrangência de utilização - nível Nacional.
Área de abrangência de comercialização - estado de São Paulo.
Diferenciais de Coberturas
Rede diferenciada de especialistas em Odontopediatria
Programas periódicos de prevenção e promoção da saúde bucal para crianças
Sem limite de utilização
Tele atendimento 24 horas por dia
Aprovação online dos tratamentos cobertos
Clínicas de urgência 24h
Carteirinha virtual
Coberturas e Procedimentos
O plano Amil Dental Kids oferece cobertura integral para todos os procedimentos do Rol ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e mais procedimentos extras,
nas seguintes especialidades:
Urgência/Emergência
Consultas
Limpeza, prevenção e aplicação de flúor (profilaxia)
Raios X (panorâmicos e periapicais)
Tratamento de gengiva (periodontia)
Tratamento para crianças (odontopediatria)
Restaurações (dentística)
Cirurgias e extrações (incluindo o dente do siso/incluso)
Tratamento de canal (endodontia)
Próteses (conforme Rol de Procedimentos vigentes na ANS)
Ortodontia (instalação de aparelho e doc. Ortodôntica básica)
Carências Contratuais
Efetuando o pagamento de seu plano anual através de boleto à vista ou cartão de crédito (em até 12 vezes), a carência é de apenas 24h após o cadastro no sistema
da Amil.
Carências
Procedimentos

Pagamento no boleto

Pagamento no cartão de crédito ou

mensal

boleto anual

Urgência e emergência

24horas

24horas

C onsultas, diagnóstico, odontologia preventiva e radiologia (documentação ortodôntica

30 dias

24horas

60 dias

24horas

Periodontia (tratamento de gengiva) e endodontia (tratamento de canal)

90 dias

24horas

Próteses (conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente)

180 dias

24 horas

Aditivo SOS Dental – Atendimento Domiciliar - 24h para urgências odontológicas

30 dias

30 dias

e demais procedimentos previstos em contrato)
Dentística, cirurgias e disfunções temporo mandibular, ortodontia (instalação de
aparelho fixo)

Cancelamento do Contrato
Regra de pagamento de multa de rescisão de contrato, solicitação de cancelamento, exclusão de beneficiário ou falta de pagamento antes do primeiro aniversário do
contrato, que não seja por motivo de óbito, antes de 12 meses de vigência, incidirá ao Titular o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) das mensalidades
restantes para completar o período, relativo ao número de beneficiários excluídos, independentemente da utilização.
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