
1Preço sujeito a alteração sem prévio aviso.
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Abrangência: Nacional, consulte as localidades com 
rede referenciada no site www.portoseguro.com.br/odonto

Regras de contratação:

• 04 a 09 vidas: mínimo de 04 vidas, 02 titulares

• 30 a 99 vidas: mínimo de 30 vidas, 02 titulares

• A apólice tem vigência de 24 meses

• A permanência mínima do bene�ciário é de 12 meses

• São elegíveis os bene�ciários: 

Titulares: com vínculo empregatício, societário e/ou estatutário com o CNPJ contratante;

Dependentes: cônjuge, companheiro(a), �lhos solteiros até 30 anos, 

�lhos inválidos sem limite de idade, enteados, tutelados;

Agregados: pais, padrasto, madrasta, genro, nora, sogros, avós, netos, bisavós, 

irmãos, cunhados, tios e sobrinhos.

• Isenção de carência para vidas novas que aderirem em até 60 dias da 

implantação do contrato. 

Plano* 04 a 29 vidas** 30 a 99 vidas**

Odonto Bronze

Odonto Prata
Odonto Ouro

R$ 19,00

R$ 96,22
R$ 112,45

R$ 18,00

R$ 81,95
R$ 94,90

*Preço Único Nacional válido para todas as cidades do Brasil com rede referenciada, exceto os seguintes 
Estados: Acre, Amapá*, Maranhão*, Rondônia* e Roraima.
*Capitais (Macapá/AP, São Luís/MA e Porto Velho/RO) estão contempladas no Preço Único Nacional. 
**Valores com IOF.
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Diferenciais:

Acompanhe tudo 
pelo Aplicativo;

Consulte a rede 
referenciada via SMS;

Reembolso em todos os planos, 
conforme tabela contratada;

Remissão por até 12 meses.
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Plano Prata3

Plano Ouro3

Plano Bronze2

Todas as coberturas do Plano Bronze, mais:

• Ortodontia (instalação e manutenção de aparelho + documentação ortodôntica simples)

Todas as coberturas dos Planos Bronze e Prata, mais:

• Prótese (removível, fixa - inclusive de porcelana, conserto e manutenção, exceto 
 metais preciosos)

• Consultas (inicial, urgência e emergência)

• Prevenção em saúde bucal

• Radiologia

• Dentística (restaurações, todos os materiais)

 (extrações)

 (Raios x)

• Cirurgia 

• Endodontia (tratamento de canal)

• Periodontia (tratamento de gengiva)

(tratamento de crianças)
(cf. rol mínimo Res Normativa ANS)

• Odontopediatria
• Prótese
• Instalação de aparelho ortodôntico

Br
on

ze
2  45

6.
68
5/
08
-8

Coberturas

Transmissão eletrônica 
via Corretor Online.
Maior agilidade e facilidade;




