
Bradesco Dental 
 
Vantagens oferecidas 
Sem carência para adesões dentro do prazo; não há limite de utilização do plano; não há 
realização de perícias; você pode escolher o dentista e logo iniciar o tratamento; tipo de 
modalidade de contratação do plano: COMPULSÓRIO . 
 
COMPULSÓRIO 

� Não haverá participação do funcionário no premio; 
� Mínimo para contratação: 03 vidas; 
� Premio per capita: R$ 9,81 c/ IOF; 
� Vencimento da fatura: todo 1º dia do mês de competência; 
� Vigência do seguro: 36 meses; 
� No inicio da vigência do plano, todos os funcionários da corretora e/ou sócios são 

incluídos na apólice, conforme relação do FGTS atualizada da empresa, tendo a opção de 
contratação com ou sem dependentes, definidos contratualmente; 

� Os titulares e todo o grupo familiar deverão permanecer na apólice, obrigatoriamente, 
por um período mínimo de 24 meses, exceto em caso de desligamento. 
 
 
Plano Essencial  
Inclui todas as coberturas determinadas pelo Rol de Procedimentos da ANS, além de livre 
escolha com reembolso pela Tabela Bradesco: 

� Consultas 
� Urgência 24 horas 
� Radiologia (Raios X) 
� Prevenção (Limpeza, Flúor, Orientação Preventiva) 
� Dentística (Restaurações Resina e Amalgama) 
� Endodontia (Tratamento e Retratamento de Canal) 
� Cirurgia (Extrações de dentes inclusive “sisos”) 
� Periodontia (Tratamento da gengiva, incluindo raspagens) 
� Odontopediatria 

 
Condições para Up Grade 
É possível fazer Up Grade: 

� No período de 60 dias após o inicio da vigência da subfatura 
� No aniversario da subfatura 

 
O plano do dependente deverá ser igual ao do titular. Down Grade não será permitido. 
***VALORES COM IOF E SUJEITOS E A REAJUSTES PELA OPERADORA 
COMPULSÓRIO 
SEGURADOS ATIVOS E 
DEPENDENTES LEGAIS 

% DE CO-PARTICIPAÇÃO CUSTO MENSAL 

PLANO EEC1 - Essencial SEM FATOR MODERADOR R$09,81 
UP GRADE 
PLANO EPC1- Essencial Plus SEM FATOR MODERADOR R$ 10,31 
PLANO PRC1- Premium SEM FATOR MODERADOR R$ 24,70 
***VALORES COM IOF E SUJEITOS E A REAJUSTES PELA OPERADORA 
 
Utilização do Reembolso  

� Escolha o dentista que não faça parte da Rede Bradesco Dental; 



Atendimento Depto. Beneficios – Segunda a 
Sexta de 8:30h as 12:30h e de 14h as 18h, 
pessoalmente, pelo tel.: (31) 3071-8155 / 0800 
0310202 ou pelo e-mail: 
beneficios@sincormg.com.br - Falar com 
Vanessa Castro. 

 

� Leve o formulário de reembolso, disponível na internet; 
� Peça ao dentista para preenchê-lo, anexe a documentação necessária e envie para a 

Caixa Postal Bradesco Saúde – 2770, Cep 20010-974, Rio de Janeiro; 
� Prazo médio para recebimento é de 15 dias, desde que a documentação seja entregue 

corretamente; 
� Obs.: Somente serão reembolsados os procedimentos cobertos pelo seu plano e desde 

que o dentista NÃO faça parte da Rede Bradesco. Os valores contratados para reembolso são 
previstos na Tabela Bradesco. 
 
Diferenciais de operação – Rede referenciada 

� Sem perícia inicial e final; 
� Reembolso das despesas odontológicas, isto é, possibilidade de utilização de dentistas 

particulares (não referenciados); 
� Flexibilidade para realizar os tratamentos com vários profissionais a sua escolha; 
� Sem custo de postagem ou de materiais de uso administrativo (envelope, formulários, 

etc.); 
� Central de atendimento especializada e apoio de dentistas Consultores Técnicos; 
� Possibilidade de realização de procedimentos não cobertos pelo plano (Prótese, 

Ortodontia e Implante) na rede referenciada, com o pagamento diretamente ao dentista, no valor 
da Tabela de Honorários e de Serviços Odontológicos Bradesco Dental. 
 
Serviços disponíveis –  

� Portal na internet com informações sobre o plano e consulta à Rede Referenciada: 
www.bradescodental.com.br ; 

� Central de Relacionamento com o cliente: 0800 701 2700; 
� Central de Atendimento ao surdo: 0800 701 2708; 
� SAC: 0800 727 9966; 
� Ouvidoria: 0800 701 7000; 


