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Plano Faixa de Vidas Valor*

First 2 a 99 Vidas R$ 20,90

Gold Doc
2 a 29 Vidas R$ 23,90**

30 a 99 Vidas R$ 22,90
* Valor mensal por pessoa, de acordo com o número de adesões no ato da implantação do contrato. 
** Micro Empresário Individual - MEI (mínimo de 3 vidas e máximo de 2 titulares).

Preços sujeitos a alteração.

Produtos registrados na ANS sob os números 467.613/12-1 e 476.183/16-9, e provido pela MetLife Planos Odontológicos LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
03.273.825/001-78, com inscrição Estadual/SP isenta, registrada no CROSP sob nº 6191 e na ANS sob o nº 40648-1, classificada como operadora na ANS na Modalidade Odonto-
logia de Grupo, com cobertura de todos os procedimentos estabelecidos pelo Rol mínimo da Agência Nacional de Saúde (ANS). Resp. Téc: Luis Danilo Bronzatto Maurici, CROSP 
40.364. Restrições se aplicam. Consulte contrato do seu plano MetLife Dental no RH de sua empresa.

Comissionamento

• 100% agenciamento + 10% de vitalício  
agenciamento sendo pago integralmente na  
1ª parcela e vitalício a partir da 2ª

• 150% agenciamento + 8% de vitalício  
agenciamento sendo pago integralmente na  
1ª parcela e vitalício a partir da 2ª

• 200% agenciamento + 6% de vitalício - 
agenciamento sendo parcelado em 2 vezes 
1º e 2º mês - e vitalício a partir do 3º

• 300% agenciamento + 2% de vitalício - 
agenciamento sendo parcelado em 3 vezes 
1º, 2º e 3º mês - e vitalício a partir do 4º

• 0% agenciamento + 14% de vitalício - não haverá 
pagamento de agenciamento e o vitalício será 
pago a partir da 1ª parcela

O código de negócio é a sua opção de 
comissionamento. Em caso de não preenchimento 
do campo, será assumida a opção 1. Para saber 
quais são as possibilidades de remuneração, 
consulte a Tabela de Vendas.

Agenciamento e Bônus
O agenciamento e o bônus são pagos considerando 
a primeira fatura. Caso o contrato seja cancelado 
antes do nal da vigência, independentemente 
do motivo, o agenciamento/bônus repassado 
ao Corretor/Intermediador será estornado 
proporcionalmente, de acordo com o período que 
deixou de vigorar.

Vitalício
A comissão corretagem será repassada ao 
Corretor/Intermediador após o pagamento das 
mensalidades pelo Contratante, a partir do término 
do pagamento do AG. Em caso de AG parcelado, 
o comissionamento das vidas que entrarem após a 
implantação será pago a partir do 2º mês.
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