
PME
Pequenas no nome, 
grandes nos resultados.

Você sabia que as Micro e Pequenas 
Empresas têm cada vez mais destaque 
na economia brasileira? Pensando 
em cuidar desse segmento, criamos 
o produto Odonto + Lar Assist PME, 
um Plano Odontológico com uma 
Assistência Residencial, voltado às 
necessidades dos funcionários da sua 
empresa com ótimo custo benefício.

Confira!

Conheça no verso os valores dos planos!

Assistência Residencial

Eletricista

Vidraceiro

Chaveiro

Mão-de-obra hidráulica

Principais diferenciais:
•  4 opções de planos com ampla cobertura;
•  Rede com mais de 8.500 pontos de atendimento cadastrados espalhados por todo Brasil;
•  Mais de 30 mil opções de atendimento;
•  Livre escolha de dentistas;**
•  Inclusão de dependentes e agregados;***
•  Crianças dependentes de 0 a 3 anos são isentas de pagamento;

Benefício Farmácia Vidalink



Quer mais informações?
 
Entre em contato pelo e-mail caixaseguradora@odontoempresas.com.br 
ou entre em contato com seu consultor.

www.odontoempresas.com.br 

*O plano Delta poderá ser contratado juntamente com outro plano da tabela.

**Consulte a tabela de procedimentos e valores.

***Agregados: Filhos maiores de 24 anos;  Pai, Mãe, Sogro(a), 
Padrasto, Madrasta, Avós, bisavós, irmãos, tio(a), sobrinho(a), 
primo(a), neto(a), bisneto(a), cunhado(a).

****Verifique a cobertura completa dos planos com um de 
nossos consultores.

Plano Odontológico com Assistência Residencial

Plano 2 a 49 vidas 50 a 99 vidas

Sigma (Rol mínimo ANS)  R$ 18,97 R$ 16,96

Beta (Sigma + 13 procedimentos)  R$ 21,01 R$ 19,85

Alfa (Beta + Documentação Ortodôntica)  R$ 28,40 R$ 25,12

Delta (Alfa + Ortodontia e Prótese)* R$ 153,00 R$ 115,00 

Planos Sigma, Beta e Alfa: Sem carência para todos os procedimentos, exceto procedimentos da Especialidade Prótese do Rol 
ANS, que apresentará carência de 180 dias.

Planos Delta: Sem carência para todos os procedimentos, exceto procedimentos da Especialidade Prótese Completa e Ortodontia, 
que apresentará carência de 180 dias.
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