
Área de Comercialização: Nacional

TABELA DE VENDAS

Plano de Assistência Odontológica – Coletivo Empresarial

ÔNIX465758/11-6

PLANOREGISTRO ANS VALOR

R$ 29,85 

Quem pode aderir:
Beneficiário titular: 
O servidor ativo e inativo do Ministério da Educação e Entidades Vinculadas interessadas, o servidor de cargo de natureza especial do 
MEC, o servidor de cargo comissionado do MEC com e sem vínculo com a Administração Pública Federal e o pensionista, comprovado 
por meio de Contracheque ou Publicação da posse junto ao MEC;
Beneficiário dependente
a) o cônjuge ou companheiro (a) de união estável;
b) o companheiro ou a companheira na união homo afetiva, obedecidos os mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união 
estável;
c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção 
de pensão alimentícia;
d) os filhos e enteados, solteiros, até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
e) os filhos e enteados, entre 21 (vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes economicamente do beneficiário titular e, 
concomitantemente, e estudantes de curso regular reconhecido pelo Ministério da Educação;
f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto nas alíneas “d” e “e”;
g) a existência do dependente constante nas alíneas “a” e “b” inibe a obrigatoriedade da assistência à saúde do dependente constante 
da alínea “c”;
Documentação:
Cópias do RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento e/ou nascimento.

A rede credenciada está disponível no site da operadora www.uniodonto.coop.br

Rede Credenciada:

Datas de Adesão, Vigência e Vencimento
DATA DA ADESÃO

01 A 20 DIA 1º DO PRIMEIRO MÊS SUBSEQUENTE TODO DIA 10 DE CADA MÊS

21 A 31 DIA 1º DO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE TODO DIA 10 DE CADA MÊS

VIGÊNCIA VENCIMENTO

MEC

aANS - nº31431-5aANS - nº41745-9

* Em caso de pagamento em débito em conta a Administradora concederá por mera deliberalidade 05 dias a contar da data de vencimento do boleto bancário para o débito em conta corrente.


