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SoBrE a BraDESco DEntal

A Bradesco Dental, marca do Grupo OdontoPrev, é líder no mercado de assistência 

odontológica com mais de 6,4 milhões de brasileiros beneficiados pelas suas 

soluções em saúde bucal e com a maior e melhor rede credenciada (dentistas e 

clínicas credenciadas) do país.

O setor de saúde suplementar no Brasil reúne mais de 1.300 operadoras, 

milhares de médicos e cirurgiões-dentistas e outros profissionais, hospitais, 

laboratórios e clínicas. Em junho de 2014, o sistema contava com 50,6 milhões 

de beneficiários de planos de assistência médica (com ou sem odontologia) e 

21,3 milhões de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos.   

 

Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Datafolha, 77% dos brasileiros 

que possuem planos odontológicos estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o 

plano contratado, sendo a qualidade dos dentistas a maior razão para a satisfação.
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ProDuto

O produto Bradesco Dental Exclusive, produto desenvolvido exclusivamente 

para pessoas físicas, tem ampla cobertura, nível de reembolso diferenciado, 

ampla rede credenciada de profissionais e clínicas especializadas em todo o 

país e alta facilidade de contratação por meio do plano mensal ou plano anual, 

trazendo comodidade e evitando esquecimentos. 

Disponibiliza, também, um portal de serviços  com diversas funcionalidades incluindo 

o acesso direto ao prontuário virtual. Além disso, é um produto que conta com 

a solidez e a confiança da marca Bradesco.

 
 
Bradesco Dental Exclusive

O Bradesco Dental Exclusive é um plano odontológico desenvolvido especialmente 

para o atendimento à pessoa física, pois, além de valorizar a qualidade de vida 

dos beneficiários, oferece coberturas de procedimentos dentro das principais 

especialidades odontológicas e um nível de reembolso atrativo e alinhado as 

necessidades do segmento Exclusive. 

Abrangência

O produto tem abrangência nacional com rede credenciada de clínicas e 

dentistas que o atenderão e a todos os outros produtos do Grupo OdontoPrev 

sob a designação de Rede UNNA.
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Planos 
 
Bradesco Dental Exclusive 
205 procedimentos 
Reembolso de 8 vezes 
 
Bradesco Dental Exclusive Plus 
241 procedimentos 
Reembolso de 8 vezes

Serviços cobertos

• Cirurgia.

• Dentística.

• Diagnóstico.

• Endodontia.

• Odontopediatria.

• Periodontia.

• Prevenção.

• Prótese.

• Radiologia.

• Urgência e emergência.

Serviços não cobertos

O Plano Bradesco Dental Exclusive relaciona alguns dos tratamentos não cobertos:

• procedimentos de ortodontia.

• procedimentos para implante dentário, inclusive as próteses dele decorrentes;

• metais preciosos.

• procedimentos exclusivamente estéticos. 

Procedimentos não cobertos são os procedimentos não inclusos no Plano de 
Benefícios efetivamente contratado pelo Contratante, que serão pagos pelo 
beneficiário diretamente ao dentista, sendo certo que em razão da condição de 
beneficiário devidamente ativo no banco de dados da Contratada (operadora) 
poderá haver condição especial de pagamento para os procedimentos não 

cobertos, de acordo com a negociação com o profissional odontólogo.
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Exemplos de Reembolso

 

Forma de pagamento

Plano mensal: Para cada beneficiário inscrito no plano será cobrado um valor 
de R$ 70,20 (plano Bradesco Dental Exclusive) ou  R$ 166,50 (plano Bradesco 
Dental Exclusive Plus) por meio da 1ª mensalidade CCB (boleto) e as demais em 
débito automático em conta Bradesco.

Plano anual: Para cada beneficiário inscrito no plano será cobrado um valor de     R$ 
702,00 (plano Bradesco Dental Exclusive) ou  R$ 1.665,00 (plano Bradesco Dental 
Exclusive Plus) por boleto bancário ou débito automático em conta Bradesco. 
Na renovação do plano, ao término de 12 meses, a forma de pagamento será 
mantida a mesma do contrato.
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rEgraS DE acEitação

Pagante

É o responsável financeiro que autoriza o pagamento das mensalidades/ 

anuidade do plano. O pagante, qualificado na Proposta de Adesão em anexo, 

não poderá ser pessoa jurídica.

Necessariamente ele não precisa contratar o plano para ele e, poderá 

responsabilizar-se pelo pagamento de outros beneficiários que não sejam seus  

dependentes legais.

Contratante 

É a pessoa física, qualificada na Proposta de Adesão em anexo, que contrata o 

Plano de Benefícios Odontológicos para si próprio, na qualidade de beneficiário 

titular, e/ou para seus dependentes.

São considerados beneficiários dependentes, aqueles indicados como tal 

na Proposta de Adesão, e que possuam a seguinte relação de dependência 

com o Contratante: 

• cônjuge ou filhos(as);

• dependentes economicamente do Contratante, conforme legislação do IR 
e que sejam solteiros, com até 21 (vinte e um) anos de idade.

São considerados beneficiários outros:

• enteados(as);

• curatelados(as) e/ou tutelados(as);

• dependentes economicamente do Contratante, conforme legislação 
do IR e que sejam solteiros, com até 24 (vinte e quatro) anos de idade, 
se estiverem frequentando curso superior;

• filhos comprovadamente inválidos, de qualquer idade.

Duração do contrato

O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com início a partir 

da assinatura da Proposta de Adesão.

Ao término do contrato, não havendo manifestação do Contratante, no prazo 

de 30 dias de antecedência o contrato será renovado automaticamente 

por prazo indeterminado. No ato da renovação não haverá recontagem 

de carências ou qualquer cobrança de taxa.  
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Períodos de carência

Todos os beneficiários cumprirão os seguintes prazos de carência, contados 

a partir da assinatura da Proposta de Adesão:

Sem carência (24 horas)
• Urgência e emergência.

Carência - Opção de pagamento mensal

Carência de 90 (Noventa) dias
• Diagnóstico.

• Dentística.

• Odontopediatria.

Carência de 180 (cento e oitenta) dias
• Prótese – cobertura em vigor conforme ANS.

Carência - Opção de pagamento anual

Carência de 60 (Sessenta) dias
• Diagnóstico.

• Dentística.

• Odontopediatria.

Carência de 90 (Noventa) dias

• Prótese – cobertura em vigor conforme ANS.

DiFErEnciaiS Do ProDuto

O Bradesco Dental Exclusive apresenta vários diferenciais de mercado, que também 
devem ser apresentados como fortes argumentos para o cliente, conforme a seguir.

Ampla rede credenciada

Maior e melhor rede credenciada do país. É o plano odontológico preferencial 
dos profissionais de odontologia.

Sem fator moderador (coparticipação)

O produto Bradesco Dental Exclusive não tem coparticipação nos eventos 
cobertos, ou seja, para todos os procedimentos cobertos pelo plano o beneficiário 
não pagará nenhum valor adicional ao dentista.

Excelente custo-benefício

Por apenas um valor mensal/anual acessível, o beneficiário tem os seus 
tratamentos cobertos garantidos pelo plano, sem custos adicionais.

• Radiologia.

• Prevenção.

• Periodontia.

• Cirurgia.

• Endodontia.

• Radiologia.

• Prevenção.

• Periodontia.

• Cirurgia.

• Endodontia.
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Possibilidade de inclusão de dependentes

Você garante o sorriso de toda a sua família.

Tratamentos 100% auditados por dentistas especialistas 

Confiança na qualidade do produto.

Livre escolha de prestadores de serviços e reembolso das despesas cobertas em 
todos os procedimentos cobertos pelo plano

Como diferencial em relação ao mercado, todos os procedimentos cobertos 
pelo plano Bradesco Dental Exclusive têm reembolso (conforme Tabela de 
Procedimentos de Reembolso – T.P.RE. do anexo), ou seja, o beneficiário poderá 
optar pelo dentista de sua preferência, mesmo que este não pertença à rede 
credenciada.

Atendimento sem burocracia e sem realização de perícias

Não precisa de autorização prévia

Solidez, confiança e credibilidade da marca Bradesco

Portal Bradesco Dental (Benefícios Online)

Existem várias informações disponíveis para os beneficiários através do site 
bradescodental.com.br. 

• Consulta de rede credenciada.

• Prontuário Virtual.

• Bradesco Dental Mail (aviso de abertura de tratamento e extrato de tratamento).

• Informativo de IR (pagamento e reembolso).

• Reembolso (formulários, pendências, simulações, status e extratos).

• Central de atendimento.

• Dicas de saúde bucal.

• Dados cadastrais.

CRC – Central de Relacionamento: 0800 602 3332 e SAC – Serviço de Atendimento ao 
Consumidor: 0800 600 2894

O Atendimento ao Beneficiário funciona 24 horas e, além de informações sobre 
a rede credenciada, presta outros serviços, como:

• Informações sobre o benefício contratado.

• Atendimento de dúvidas sobre o tratamento.

• Orientação e acompanhamento de reembolso.

• Movimentações cadastrais (inclusões e exclusões).
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DicaS DE comErcialização

Você sabia?

Saúde bucal
• 90% dos brasileiros possuem problemas de saúde bucal (tártaro, cárie, 

doença periodontal, halitose, entre outros).

• 45% das endocardites bacterianas (infecções que ocorrem nas válvulas 
do coração) têm origem nas doenças da cavidade bucal. Fonte: Instituto 
do Coração (Incor).

• 50% de aumento de óbitos no Brasil foi decorrente de câncer bucal nos 
últimos 20 anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Público-alvo
• 60% dos dentistas no Brasil são credenciados às operadoras de odontologia.

• 7% da população tem assistência odontológica privada (14,6 milhões de pessoas).

• 177 milhões da população NÃO possuem assistência odontológica.

Bradesco Dental
• Com foco 100% no mercado de odontologia desde 1987.

• 200 mil tratamentos por mês.

• Possuímos cerca de 6,2 milhões de beneficiários.

Objeções mais comuns

Não conheço o Bradesco Dental.
• O Bradesco Dental é o plano odontológico pertencente à operadora 

líder absoluta de mercado no segmento e conta com a garantia e solidez 
da marca Bradesco.

• O Bradesco Dental possui a maior rede odontológica do Brasil com o maior 
número de dentistas credenciados e associados ao plano.

• Fale sobre a quantidade média de credenciados que possui na cidade.

• Fale sobre o acompanhamento da qualidade no atendimento, tratamentos 
100% auditados, benefícios que são disponibilizados.

Não vou utilizar este plano.

• Fale sobre a prevenção que é aconselhada pelos especialistas (6 em 6 meses).

• Mesmo que o cliente tenha boa higiene bucal, a limpeza de tártaro e a 
aplicação de flúor, por exemplo, são necessárias com certa frequência 
(informe o custo particular).
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• Reforce o custo-benefício em caso de emergência/urgência e a tranquilidade 
de não ser surpreendido com gastos elevados.

Esse plano é muito caro.
• Compare com os valores do mercado e faça o cliente perceber que o custo- 

benefício é excelente (veja exemplo no comparativo da página 11).

• Diga para o cliente quanto ele vai gastar pagando particularmente as 
consultas e serviços.

É muito difícil eu ir ao dentista, só quando tenho dor.
• Reforce a importância da prevenção e o cuidado com a saúde não só da boca, 

mas também da consequência que pode causar no resto do corpo (pesquisas 
do Incor e Inca).

• Geralmente as doenças causam dor quando estão em um quadro avançado, 
o ideal é prevenir.

• O tratamento odontológico melhora a autoestima e a aparência. Dentes 
tratados e hálito agradável proporcionam uma aparência saudável, gerando 
bons relacionamentos interpessoais.

Já tenho o plano através do meu marido/esposa.

• Celebre com o cliente, considerando ótimo ele possuir o plano, verifique o 
nome da operadora e o valor do plano. Com as respostas em mãos reforce 
a operadora, rede credenciada, valor e inclusão de dependentes.

Vou ter que esperar 90 dias para usar.

• Informe que é muito comum os planos ofertados no mercado possuírem 
carência para iniciar os tratamentos (devido ao custo) mas que o cliente 
pode usar para urgência/emergência após 24 horas da adesão caso tenha 
dor, sangramento, afta, lesões na gengiva, entre outros.

• Diga para o cliente que ele poderá estar desprevenido financeiramente 
nesse período e os eventos são caros.

Já tive plano odontológico e não gostei.

• Verifique se o cliente foi mal atendido, ou o motivo de sua insatisfação 
e reforce a garantia e credibilidade da operadora.

atEnDimEnto DE aPoio

O Bradesco Dental disponibiliza o apoio da equipe comercial das Sucursais 

e Escritórios Bradesco Saúde para atender os gerentes e corretores, 
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Disponibiliza também a central exclusiva de apoio aos corretores pelo 3004-7766 

(regiões metropolitanas) ou 0800 721 7766 (demais localidades) no horário de 

atendimento de segunda a sexta das 8:00 às 20:00h.

PErguntaS FrEquEntES

Aqui você encontrará respostas para as suas principais dúvidas.

1.  A quEM Eu DEVO ME REPORTAR EM CASO DE DúViDAS?

Em caso de dúvidas, você poderá entrar em contato com a equipe comercial de 

uma de nossas Sucursais, para quaisquer esclarecimentos. 

Além das Sucursais você também poderá contar com a central exclusiva de apoio 

aos corretores pelo 3004-7766 (regiões metropolitanas) ou 0800 721 7766 (demais 

localidades) no horário de atendimento de segunda a sexta das 8:00 as 20:00 h.

2. APENAS CORRENTiSTAS DO BRADESCO PODERãO CONTRATAR O PLANO?

Sim, o plano poderá ser adquirido somente por correntistas do segmento 

Exclusive.

3. ALÉM DA OPçãO DE CONTRATAçãO POR DÉBiTO AuTOMáTiCO EM CONTA 

POSSO OPTAR POR OuTRO MODO DE PAgAMENTO?

Para os correntistas Bradesco a 1ª parcela será cobrada por meio de CCB (boleto) e 

as demais parcelas via débito automático em conta (plano mensal) ou pagamento 

de parcela única (plano anual). Para não correntistas todas as parcelas serão 

cobradas por meio de CCB (boleto).

4. Há A OPçãO DE LiVRE ESCOLHA DE DENTiSTAS NO BRADESCO DENTAL ExCLuSiVE?

Sim, há disponibilidade de uso da livre escolha de dentistas e clínicas 

(reembolso das despesas odontológicas pela tabela contratada) para todos 

os procedimentos cobertos pelo plano Bradesco Dental Exclusive, desde que o 

dentista ou clínica não faça parte da rede credenciada.

5. Há REEMBOLSO PARA OS PROCEDiMENTOS NãO COBERTOS?

Não, o reembolso somente é possível caso o procedimento executado esteja 
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dentro das coberturas contratadas.

6. COMO iNCLuiR DEPENDENTES NO PLANO?

A inclusão ocorre no ato da contratação do titular. Para inclusões em outros 

períodos, o Contratante deverá ligar para a CRC – Central de Relacionamento: 

0800 602 3332.

7. PAgAREi ALgO A MAiS PARA O DENTiSTA POR uTiLizAR O PLANO?

Para todos os procedimentos cobertos pelo plano Bradesco Dental Exclusive, o 

beneficiário não pagará nenhum valor adicional ao dentista.

8. Há DiFERENçA DE COBERTuRA ENTRE O PLANO MENSAL E O ANuAL?

Não há diferença de procedimentos cobertos entre os planos mensal e anual, a 

diferença existe exclusivamente para a carência e custo pago pelo contratante.

9. AO CONTRATAR O PLANO ODONTOLógiCO, TEREi quE CuMPRiR ALguM 

PRAzO DE CARêNCiA?

Sim, o contratante deverá cumprir os prazos de carência de acordo com o tópico 

“Períodos de carência” da página 9.

10. POR quANTO TEMPO TENHO quE PERMANECER NO PLANO?

A permanência está condicionada ao período de vigência do contrato, ou seja, 12 

(doze) meses com início a partir da assinatura da Proposta de Adesão. Ao término 

da primeira vigência contratual, não havendo manifestação do Contratante no 

prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, o contrato será renovado por prazo 

indeterminado.

11. SE Eu CANCELAR O CONTRATO, PODEREi SOLiCiTAR MiNHA REiNCLuSãO NO 

PLANO?

Para ser incluído novamente, o beneficiário deverá assinar um novo contrato, 

cumprindo todas as carências e regras vinculadas ao plano, além de quitar todos 

os atrasos do contrato anterior.
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12. RECEBEREi CARTEiRiNHA DO PLANO?

Sim, será enviada à residência do Contratante uma carteirinha para cada 

beneficiário incluído no plano, assim como o Welcome Kit. Sendo assim 

é importante a confirmação do endereço completo no momento da contratação. 

13. RECEBEREi O MANuAL DE REDE CREDENCiADA?

Não, será enviado à residência do Contratante o Welcome Kit contendo 

também um folder com todas as informações necessárias, inclusive como obter 

a localização da rede credenciada.

14. COMO FAçO PARA CONSuLTAR OS DENTiSTAS DiSPONíVEiS DA REDE 

CREDENCiADA?

A consulta da rede credenciada será feita através do portal.

15. POSSO FAzER O PLANO PARA quALquER PESSOA (PAi, MãE, iRMãO, PRiMO ETC.)?

Sim, você pode contratar o Bradesco Dental Exclusive considerando outra 

pessoa como titular do plano, poderão entrar como dependentes aqueles que 

possuam vínculo familiar com relação de dependência com o titular, conforme 

regras da página 8. Caso as pessoas não possuam esse vínculo, deverá ser feito 

um contrato individual para cada pessoa.

16. O quE ACONTECERá COM O MEu PLANO SE Eu ENCERRAR MiNHA CONTA 

NO BRADESCO?

Deverá ser solicitada pelo Contratante a alteração do meio de pagamento para 

boleto bancário, pelo Atendimento ao Beneficiário.

17. O quE ACONTECERá SE Eu OPTAR POR DÉBiTO AuTOMáTiCO E NãO TiVER 

SALDO NA MiNHA CONTA?

O valor será acumulado e cobrado no próximo débito programado.

18. COMO CALCuLAR O VALOR DE REEMBOLSO DOS EVENTOS COBERTOS?

O valor do reembolso será calculado multiplicando-se o valor da Unidade 

Odontológica (UO), indicada na sua Proposta de Adesão, pela quantidade de 

UOs estabelecida para cada um dos eventos utilizados, conforme Tabela de 

Procedimentos de Reembolso – T.P.RE.
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gloSSário

Termos técnicos

carência: é o período previsto em contrato no qual é realizado o pagamento, 

mas ainda não se tem acesso a determinadas coberturas previstas. O objetivo 

da carência, instituída pela lei que regula o setor, é proteger o grupo segurado, 

impedindo o comportamento oportunista de inclusão no plano odontológico 

quando se tem necessidade imediata de tratamento.

Coparticipação: é a contribuição financeira do beneficiário no pagamento 

do serviço realizado.

corretor: o corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, é o intermediário 

legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguro entre 

a seguradora e o beneficiário, sendo-lhe vedado manter relação de emprego 

ou de direção com sociedade seguradora, conforme definido na Lei nº 4.594, 

de 29/12/1964, e no Decreto-Lei nº 73, de 21/11/1966.

Procedimentos odontológicos: são todos os atos odontológicos que têm por 

objetivo a recuperação, manutenção ou avaliação da saúde oral dos beneficiários.

agência nacional de Saúde Suplementar – anS: é a autarquia sob o regime 

especial vinculada ao Ministério da Saúde, com atuação em todo território 

nacional, como entidade de regulação, normatização, controle e fiscalização das 

atividades que garantem à saúde complementar.

contrato de plano odontológico: instrumento celebrado entre a Contratada 

e o Contratante, que tem por finalidade garantir a assistência odontológica pela 

Contratada ao Contratante e aos beneficiários por ele indicados na Proposta 

de Adesão, nos limites do Plano de Benefícios. 

contratante: é a pessoa física, qualificada na Proposta de Adesão, que contrata 

o Plano de Benefícios Odontológicos para si próprio, na qualidade de beneficiário 

titular, e para seus dependentes. 

Beneficiário: é a pessoa física indicada na Proposta de Adesão para ser inscrita 

no Plano de Benefícios como titular ou dependente que usufruirá os serviços 

odontológicos contratados. 
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Proposta de adesão: é o documento emitido pela operadora, preenchido e assinado 

pelo Contratante, que contém a qualificação completa de todos os beneficiários, a 

indicação do plano contratado, o valor da mensalidade/anuidade, o valor de UO de 

reembolso, a forma de pagamento e os demais dados necessários à operação.

Plano de Benefícios: é o conjunto de coberturas estabelecidas no presente 

Contrato com a finalidade exclusiva de garantir aos beneficiários o pagamento 

de despesas com procedimentos odontológicos realizados na rede credenciada 

ou o reembolso, nos limites do plano contratado.

cobertura: são todos aqueles procedimentos odontológicos garantidos pelo 

Plano de Benefícios.

rede credenciada: é o grupo de prestadores (clínicas odontológicas e cirurgiões-

dentistas) credenciados pela CONTRATADA, colocados à disposição dos 

beneficiários para prestar-lhes assistência odontológica.

mensalidade: o valor preestabelecido, fixado na Proposta de Adesão, a ser 

pago mensalmente pelo Contratante, de acordo com o número de beneficiários 

inscritos, independentemente da utilização do Plano de Benefícios.

anuidade: o valor preestabelecido, fixado na Proposta de Adesão, a ser pago 

pelo Contratante por meio de uma parcela única, de acordo com o número de 

beneficiários inscritos, independentemente da utilização do Plano de Benefícios. 

área de abrangência geográfica: área em que a operadora fica obrigada a garantir 

todas as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo Contratante.

tabela de procedimento: é a lista indicativa de procedimentos odontológicos 

e seus respectivos valores aplicados às hipóteses em que seja necessária 

a aferição de preços dos serviços de assistência odontológica. 

Especialidades da odontologia

A odontologia abrange várias especialidades. Conheça aqui algumas delas para 

que você possa entender mais sobre os termos técnicos e ter a informação 

correta para apoiá-lo na hora da venda.

Clínica geral: identificação e diagnóstico de problemas bucais, problemas 

odontológicos básicos e encaminhamento do paciente para tratamentos 

específicos com um especialista.
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cirurgia: é a especialidade relacionada ao tratamento cirúrgico da cavidade 

bucal, realizada em consultório odontológico. Inclui as extrações dentárias 

e remoções de pequenas lesões ou cistos bucais.

Dentística: englobam as restaurações. Trata-se da reconstrução do dente, 

utilizando-se materiais como resina e amálgama. A resina é da cor do dente 

e a amálgama é da cor de prata. 

Endodontia: tratamento de canais e lesões provocadas por infecções no nervo 

do dente.

odontopediatria: atendimento a crianças e adolescentes, utilizando técnicas de 

prevenção para evitar o aparecimento de cáries e para a correção dos dentes.

Prevenção: procedimentos tais como aplicação de flúor e selante, remoção 

da placa bacteriana e limpeza dos dentes.

Periodontia: tratamento das estruturas de suporte (ossos) e proteção (gengiva 

e mucosa) dos dentes.

ortodontia: instalação de aparelhos fixos e removíveis para correção dos dentes 

(não coberto pelo plano Bradesco Dental Exclusive).

radiologia: exames radiológicos empregados para diagnóstico e orientação 

dos tratamento de cáries e canais, no planejamento de cirurgias, tratamentos 

ortodônticos, protéticos, entre outros (parcialmente coberto pelo plano Bradesco 

Dental Exclusive).

Prótese: restaurações extensas e substituição de um ou mais dentes por meio 

de serviços envolvendo um protético, como coroas, próteses (fixas/móveis) 

e dentaduras (parcialmente coberto pelo plano Bradesco Dental Exclusive).

implantodontia: substituição de um ou mais dentes pela implantação cirúrgica 

de pinos nos maxilares e posterior colocação de próteses sobre eles (não 

coberto pelo plano Bradesco Dental Exclusive). 
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OPEraçãO DE VEnDa

regra para Estorno de agenciamento - Plano Mensal

OCORRENDO CANCELAMENTO COM Percentual de Estorno de Agenciamento

1ª parcela paga - inadimplência com exclusão na 2ª 

parcela/mês

Recuperação de 85% do agenciamento pago na 1ª 

parcela será estornado

2ª parcela paga - inadimplência com exclusão na 3ª 

parcela/mês

Recuperação de 80% do agenciamento pago NO 

CONTRATO

3ª parcela paga - inadimplência com exclusão na 4ª 

parcela/mês

Recuperação de 70% do agenciamento pago NO 

CONTRATO

4ª parcela paga - inadimplência com exclusão na 5ª 

parcela/mês

Recuperação de 60% do agenciamento pago NO 

CONTRATO

5ª parcela paga - inadimplência com exclusão na 6ª 

parcela/mês

Recuperação de 50% do agenciamento pago NO 

CONTRATO

6ª parcela paga - inadimplência com exclusão na 7ª 

parcela/mês

Recuperação de 40% do agenciamento pago NO 

CONTRATO

regra para Estorno de agenciamento - Plano anual

OCORRENDO CANCELAMENTO EM Percentual de Estorno de Agenciamento

Qualquer período do contrato de 12 meses O mesmo percentual pago de comissão será aplicado 

sobre o valor bruto proporcional de devolução ao 

beneficiário
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Como preencher a proposta

O sistema EEDI – Emissão Expressa Dental Individual disponibilizará duas 

formas para o preenchimento da Proposta de Adesão:

• Preenchimento dos dados cadastrais do Contratante direto no sistema 
EEDI e posterior impressão com todos os dados para assinatura.

• Impressão da Proposta de Adesão e CCB (boleto) em branco via sistema 
EEDI para preenchimento manual pelo corretor e assinatura. Nesta opção, 
após o preenchimento manual, o corretor deve efetuar a digitação no EEDI 
dos dados cadastrais colhidos para transmissão à operadora.
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Exemplo de Cálculo para Preenchimento da CCB (boleto)

Um Beneficiário (Titular)

Plano Mensal

R$70,20

Plano Anual

R$702,00

Dois Beneficiários (Titular + 1 Dependente) R$140,40 R$1.404,00

Três Beneficiários (Titular + 2 Dependentes) R$210,60 R$2.106,00

Quatro Beneficiários (Titular + 3 Dependentes) R$280,80 R$2.808,00

Cinco Beneficiários (Titular + 4 Dependentes) R$351,00 R$3.510,00

CCB (boleto)

Para as vendas incluídas diretas no EEDI a CCB (boleto) sairá preenchida. Para 

as vendas com preenchimento manual o cálculo deverá ser realizado também 

manualmente. Para apoiá-lo neste processo segue tabela abaixo:

Observação: Este exemplo de cálculo de preenchimento foi feito com base em 

um plano mensal com três beneficiários.
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Vias da proposta

A 1ª via: OPERADORA-CONTRATADA. 

Deverá ser entregue na Sucursal Bradesco Saúde, pois será encaminhada 

à OdontoPrev para averiguação e liberação do pagamento da comissão/ 

agenciamento.

A 2ª via: CONTRATANTE. 

Deverá ser entregue ao cliente acompanhada do Caderno de Condições Gerais 

do Plano Bradesco Dental Exclusive.

A 3ª via: CORRETOR. 

Deverá ser guardada, pois caso seja necessário, poderá ser utilizada como 

comprovante da venda.

importante:

• Todos os campos deverão ser preenchidos.

• Os nomes e sobrenomes não poderão ser abreviados.

• Todas as vias deverão ser assinadas pelo Contratante.

• Não serão permitidas rasuras nas vias.

• Todas as propostas deverão ser feitas pelo sistema EEDI.

• A liberação da comissão está condicionada à entrega das propostas nas 
Sucursais devidamente preenchidas e assinadas.

• CCB (boleto): Preencher os campos vencimento, quantidade, valor do 

documento, valor cobrado e sacado.
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anExoS

Tabela de Procedimentos de Reembolso - T.P.RE.
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(*) Procedimento não coberto em relação ao Plano contratado.

(**) RN n. 262, de 01 de agosto de 2011, p. 10; Anexo II, p.29

Os valores de reembolso equivalem a 8 vezes o valor de U.O. 
(Unidade Odontológica), tanto para o plano Exclusive como para o 
Exclusive Plus,  estabelecidos na data de 23/10/2015.
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gLC
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CRC – Central de Relacionamento: 0800 602 3332

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 600 2894

SAC – Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 2191

reclamações, cancelamentos e informações gerais.

Ouvidoria – 0800 772 2073

Contate a Ouvidoria se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 14 º andar

Edificio Jatobá - Torre II - Tamboré

06460-040 Barueri SP Brasil

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


