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SEJA BEM VINDO(A)!

Olá! Seja bem vindo (a) a ODONTOPONTA e, parabéns por sua 
escolha. Você merece desfrutar de todos os benefícios que 
buscamos lhe proporcionar.

A ODONTOPONTA, através de seu convênio odontológico, traz a 
você e aos seus familiares muito mais tranquilidade, segurança e 
qualidade de vida.

Você está recebendo um manual de utilização do seu convênio 
que vai possibilitar, a você e sua família, usufruir de todos os 
benefícios de fora prática e rápida. 

Portanto, leia este manual com atenção, pois ele é um importante 
material que contém todas as regras de uso e vantagens do seu 
plano. 

Guarde-o em local seguro para utilizá-lo toda vez que for preciso. 
Assim você fará uso deste benefício sempre de modo correto e 
inteligente.

Desejamos a você e à sua família muito sucesso e muita saúde.

Atenciosamente,

Dr. Ricardo Bahls 
CRO - PR 14.453
Diretor Executivo
ODONTOPONTA



SEU CONVÊNIO

O seu convênio é denominado de Coletivo por Adesão. 
Entende-se por contrato coletivo por adesão aquele que é 
celebrado por Pessoa Jurídica, que pode acordar, negociar, 
alterar e fixar regras contratuais com a operadora a favor de seus 
funcionários e dependentes.

Os serviços ora ofertados serão prestados pela Odontoponta, 
através de seus profissionais credenciados em sua rede de 
clínicas, serviços auxiliares de diagnóstico e terapia próprios ou 
contratados. A abrangência é municipal restrita ao município de 
Ponta Grossa no Paraná.

Prazo de vigência do contrato coletivo

O presente contrato coletivo vigora pelo prazo de 1 (um) ano, 
podendo ser renovado, automaticamente, por igual período, 
ressalvada a possibilidade de rescisão, a qualquer tempo, e 
desde que seja respeitada, para isso, a antecedência mínima de 
60 (sessenta) dias precedentes a data de aniversário do contrato. 
Em caso de rescisão, tal fato será comunicado aos beneficiários.

Quem pode ser beneficiário titular?

Poderá ser considerado beneficiário titular todo funcionário e 
profissional devidamente registrado na empresa contratante.



Quem pode ser beneficiário dependente?

O beneficiário titular poderá inscrever como seus dependentes:

Ÿ Cônjuge;
Ÿ O companheiro, havendo união estável na forma da lei, sem 

eventual concorrência com o cônjuge salvo por decisão 
judicial;

Ÿ Os filhos e enteados, ambos com até 18 anos incompletos ou, 
se estudantes universitários, até 24 anos incompletos;

Ÿ Os tutelados e os menores sob guarda;
Ÿ Os pais do titular.

A qualquer momento, durante a vigência do contrato, poderão ser 
acrescidos ou removidos, beneficiários titulares e/ou 
dependentes, desde que sejam observados os prazos de 
carência previstos em contrato.

Alterações Cadastrais

Atenção, suas informações cadastrais devem estar sempre 
atualizadas no Departamento de R.H. de sua empresa que, por 
sua vez deverá atualizar tais dados junto à Odontoponta, assim é 
possível garantir atendimentos mais ágeis para titulares e 
dependentes.

Inclusão de Cônjuge:
a) solicitação por escrito com assinatura do beneficiário titular;
b) cópia da Certidão de Casamento;



Inclusão de Companheiro/ Companheira
a) solicitação por escrito com assinatura do beneficiário titular;
b) cópia do RG, CPF e Cartão Nacional do SUS;
c) cópia da Declaração de União Estável, registrada em cartório, 
ou da Certidão de Nascimento de filho(s) em comum;

Inclusão de filhos (as) solteiros (as)
a) solicitação por escrito com assinatura do beneficiário titular;
b) cópia da Certidão de Nascimento ou RG e Cartão Nacional do 
SUS;

Inclusão de filhos(as) solteiros(as) inválidos(as)
a) solicitação por escrito com assinatura do beneficiário titular;
b) cópia da Certidão de Nascimento ou RG e Cartão Nacional do 
SUS;
c) cópia da Certidão de Invalidez emitida pelo INSS;
Inclusão de recém-nascido(a)
a) solicitação por escrito com assinatura do beneficiário titular;
b) cópia da Certidão de Nascimento.
Inclusão de menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular
a) solicitação por escrito com assinatura do beneficiário titular;
b) cópia da Certidão de Nascimento ou RG e Cartão Nacional do 
SUS;
c) cópia da tutela ou termo de guarda* expedido por órgão oficial;
Inclusão de enteado(a) solteiro(a)
a) solicitação por escrito com assinatura do beneficiário titular;
b) cópia da Certidão de Nascimento ou RG e Cartão Nacional do 
SUS;
c) cópia da Certidão de Casamento ou Declaração de 
Convivência;



ATENÇÃO

Para enteados, tutelados e filhos adotivos ou inválidos, a 
solicitação do beneficiário titular deverá ser acompanhada de 
documentos comprobatórios dos direitos outorgados. A inclusão 
de dependente está condicionada ao pagamento de taxa de 
cadastramento e implantação do dependente inscrito no valor do 
benefício.

Alteração de dados pessoais (nome, data de nascimento, 
endereço, etc.)
a) solicitação por escrito com assinatura do beneficiário titular;
b) cópia de documento que comprove a alteração.

É de responsabilidade do beneficiário manter seu endereço e 
número(s) de telefone sempre atualizados.

Exclusão de dependentes e cancelamento do benefício
a) solicitação por escrito com assinatura do beneficiário titular;
b) devolução de todos os cartões de identificação do benefício 
e/ou quaisquer documentos que possibilitem a assistência 
contratada.

Seu Convênio

Completão!



COBERTURA

Através do seu Convênio Odontoponta você possui cobertura de 
atendimento nas seguintes áreas:

LIMITES DE COBERTURA

Nas categorias de DIAGNÓSTICO, URGÊNCIA, RADIOLOGIA 
AMBULATORIAL e PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL, a 
cobertura de assistência é total, o que garante a prevenção de sua 
saúde bucal sem custos adicionais. Portanto aproveite os 
benefícios de seu convênio mantendo sua saúde e bem estar.



Nas demais categorias: ODONTOPEDIATRIA, DENTÍSTICA 
RESTAURADORA, PERIODONTIA,  ENDODONTIA,  
CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS, IMPLANTES DENTÁRIOS, 
PRÓTESES, ESTÁTICA, ORTODONTIA e RADIOLOGIA 
DIGITAL, o beneficiário participará com uma contribuição 
financeira por procedimento executado, a chamada Co-
Participação.

O convênio NÃO COBRE procedimentos que necessitem de 
internação hospitalar bem como medicações de uso hospitalar e 
domiciliar.

O que é Co-participação?
Co-Participação é uma contribuição financeira paga pelo 
beneficiário, representada por um percentual do valor do 
procedimento contido na tabela de cobertura do seu convênio.

CARÊNCIAS
Carências são definidas como sendo um período de tempo 
exigido que seja cumprimento pelo beneficiário antes da utilização 
do serviço.

GARANTIAS
Garantias são definidas pelo período de tempo em que o 
beneficiário terá a garantida do procedimento executado caso 
seja necessária a re-confecção do procedimento ou a prestação 
de serviço sem que seja exigido o pagamento de novas taxas de 
co-participação.
Segundo o Código de Defesa do consumidor qualquer garantia 
sobre tratamentos é de 90 dias.



UTILIZANDO SEU CONVÊNIO

Com a contratação do seu Convênio Odontoponta você receberá 
uma carteirinha de identificação que será seu documento de 
identificação para utilização dos benefícios.

Seu cartão é de uso pessoal e intransferível, nele estarão as 
seguintes informações:

Código: o número do seu contrato de convênio.

Nome: o seu nome como beneficiário.

Titular: o nome do titular ou  responsável pelo contrato.

Plano: o nome do plano contratado

Empresa: o nome da empresa a qual está vinculado o seu 
contrato, no caso de convênio empresariais ou coletivos por 
adesão.



Como realizar Consultas

Ligue para a Unidade de Atendimento Odontoponta de sua 
preferência e agende a data do atendimento;

No dia marcado dirija-se ao local de atendimento, munido de sua 
carteirinha de identificação e de sua cédula de identidade (RG). 
Caso você não esteja de posse de sua carteirinha de 
identificação, peça ao prestador do serviço que entre em contato 
com a operadora e solicite a autorização.

Como realizar Exames

Tendo em mãos a solicitação do profissional credenciado e 
preenchido o formulário próprio da Odontoponta, solicite a 
autorização prévia da operadora para a realização do 
procedimento, informando o local onde será feito o exame;

No dia marcado, dirija-se ao local do atendimento, munido da 
solicitação médica autorizada para os exames, além de seu 
carteirinha de identificação de seu convênio e de sua cédula de 
identidade (RG). 

Atendimento de Urgência

Procure a Unidade de Atendimento Odontoponta  mais próxima.  

Dirija-se ao local do atendimento, munido de sua carteirinha de 
identificação e de sua cédula de identidade (RG). Mantenha  sua 
carteirinha de identificação sempre com você.



REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DO SISTEMA 
ODONTOPONTA DE ATENDIMENTO

A Odontoponta assegurará o reembolso de despesas de 
tratamentos odontológicos efetuados pelo beneficiário em caráter 
de urgência, exclusivamente quando não for possível a utilização 
da assistência própria ou contratada pelo Sistema de Atendimento 
Odontoponta, observando-se para tal as coberturas asseguradas 
pelo plano contratado, o valor da tabela de procedimentos vigente 
na data do evento, as carências contratuais e o custo dos 
atendimentos.

O reembolso referido será feito com a apresentação dos 
documentos previstos em contrato, tomando-se como base os 
valores constantes da Tabela de Referência da Assistência 
Odontológica  da Odontoponta vigente na data do evento, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação dos 
documentos originais.

PROCEDIMENTOS, CARÊNCIAS E CO-PARTICIPAÇÕES

Todos os procedimentos, carências e tabelas de co-participações 
exercidas para seu contrato encontra-se disponibilizada 
juntamente com o Departamento de R.H. de sua empresa ou 
também poderá ser solicitada em qualquer unidade de 
Atendimento Odontoponta. 



AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

Todos os procedimentos odontológicos precisarão ser 
submetidos a um processo de autorização prévia. Este processo 
determina a possibilidade de execução do tratamento frente ao 
cumprimento de prazos de garantias e carências previstas em 
contrato.

Em sua consulta inicial o beneficiário passará por um atendimento 
de perícia odontológica que levantará as necessidades de 
tratamento, após esta verificação inicial sua ficha de atendimento 
passará para o processo de liberação.

Qualquer observação referente a não autorizações de 
procedimentos será informada ao beneficiário ou titular do 
convênio. É importante sempre manter seus dados cadastrais em 
ordem para evitar que procedimentos não sejam autorizados por 
desacordo de informações contratuais.

PAGAMENTOS

Seu contrato possui um período mínimo de duração de 12 meses. 
Durante este período você paga uma contra-perestação mensal 
para você e para cada integrante de sua família que seja teu 
dependente.

Se o seu contrato faz parte do plano da sua empresa ou da 
empresa que você trabalha, estes valores são debitados de sua 
folha de pagamento e repassados diretamente para a Operadora.



Se possui um plano Individual ou Familiar você receberá sua 
cobrança em casa através de boletos bancários.

Quando da execução de algum tratamento que gere cobrança de 
Co-participações, seu valores serão acertados diretamente nas 
Unidades de Atendimento Odontoponta, podendo ser efetuados 
através de cartões de crédito, débito, cheque ou em espécie.

REAJUSTES

Seu contrato de Convênio prevê reajustes anuais de valores que 
serão efetuados nas datas de aniversário do contrato, ajustando 
os valores referentes às contra-prestações mensais.

A tabela de Co-participação também sofrerá reajustes anuais.

CUIDADOS COM O SEU TRATAMENTO

Ÿ Compareça sempre em suas consultas agendadas;
Ÿ Siga corretamente as orientações de seu Dentista;
Ÿ Quando receitado, tome corretamente as medicações 

indicadas pelo Dentista;
Ÿ Não faça esforço físico ou fique embaixo do sol após a 

realização de algum tratamento cirúrgico;
Ÿ Faça sua higienização bucal sempre após as refeições  

utilizando escova dental, creme dental, fio dental e 
enxaguatório bucal sem álcool.

Consulte seu dentista regularmente, cuide bem de sua saúde!



oponta.com


