
 
 

 
 

 

 
TERMO DE ADESÃO AO BENEFÍCIO ODONTOLÓGICO  

 

Dados Cadastrais 
(Preencher em letra de forma, sem rasuras e de forma legível. Se houverem dados faltantes, o pedido não será processado e a ficha devolvida) 

 
Nome do Titular (Sem Abreviações): _ NIF:                                                    Sexo: (  ) M  ( ) F 

 

CPF do Titular:                       .                      .                      -           RG:                                        _  Orgão Emissor:                     Data de Emissão:          /          /    
 

Nome da Mãe do (a) Beneficiário (a) Titular:    
 

CAT (Lotação):                                                                   _  Nascimento:          /         /          Data de Admissão:         /       /        Email:    
 

Endereço Residencial:    Nº                  Complemento:    Bairro:    
 

CEP:                            -            Cidade: Estado:                      Tel:  (        )                                Cel:  (        ) 
 

* Para aderir ao Plano Dental é obrigatório que o solicitante seja associado (a) a AESSP. 

 
● DEPENDENTES E AGREGADOS: • Até 29 anos: Filhos, Enteados • Até 18 anos: Irmãos. • Sem Limites de Idade: Pais, Sogros, Cônjuges e/ou Companheiros, PNE’s. 

 

Nome do Dependente a ser Incluído: Estado Civil Tipo de Parentesco Data de Nascimento 

   /      / 
Nome da Mãe do Dependente: RG do Dependente CPF    do Dependente 

   
 

Nome do Dependente a ser Incluído: Estado Civil Tipo de Parentesco Data de Nascimento 

   /      / 
Nome da Mãe do Dependente: RG do Dependente CPF    do Dependente 

   
 

Nome do Dependente a ser Incluído: Estado Civil Tipo de Parentesco Data de Nascimento 

   /      / 
Nome da Mãe do Dependente: RG do Dependente CPF    do Dependente 

   
 

● Escolha o Plano que deseja usufruir: (Escolha com atenção para que não haja mudanças posteriores. Escolha apenas 01 opção para todos os membros do plano) 

□ R$19,36   (First): Consultas, urgências, diagnóstico e controle de doenças bucais, radiologia, restaurações, odontopediatria, periodontia (tratamento de gengiva), 

endodontia (tratamento de canal) e cirurgia oral menor. (Rol de Procedimentos da ANS) 

□ R$22,76   (Plano Gold): (Rol Ampliado + Mantenedores de Espaço) + As mesmas coberturas do First. 

□ R$54,05   (Platinum): Cobertura Clínica Abrangente + Próteses (inclusive cerâmicas) + As mesmas coberturas do First. 

□ R$92,93  (Diamond): Cobertura Clínica Abrangente + Próteses + Ortodontia Completa. (As mesmas coberturas do First + Aparelho Ortodôntico na Rede 

Credenciada, Manutenção e Documentação). 

................................................................................................................................................ ........................................................................... 
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO 

 

Nome Completo: NIF:                                        CPF:                       .                      .                     -            

      Plano Escolhido (Repetir o valor optado):     □ R$ 19,36   (First)      □ R22,76 (Gold)           □ R$ 54,05 (Platinum)        □ R$ 92,93 (Diamond) 

 
FUNCIONÁRIOS ATIVOS DO SESI EX- FUNCIONÁRIOS, APOSENTADOS e EX-DEPENDENTES 

 
Autorizo o desconto do valor referente ao Plano por mim optado 

em minha Folha de Pagamento, de acordo com o número de 

dependentes e agregados. 

 
• A EXCLUSÃO DO TITULAR E/OU DEPENDENTES E 

AGREGADOS SOMENTE OCORRERÁ APÓS A 

PERMANÊNCIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

 
Estou ciente que a exclusão somente ocorrerá APÓS PERMANÊNCIA MÍNIMA DE 12 

MESES. 

□ Comprometo - me a efetuar os pagamentos das mensalidades mediante Boleto Bancário 

respeitando a data de vencimento do mesmo. 

□ Comprometo - me a depositar os pagamentos das mensalidades na Conta Bancária da 

AESSP respeitando as datas de vencimentos. E assim quando o fizer, encaminhar a cópia do 

Comprovante de Pagamento por fax, carta ou email. 

 
                                  ,                        de                                        de 20    

 

 

   AAnntteess ddee aaddeerriirr aaoo PPllaannoo ccoonnssuullttee aa RReeddee CCrreeddeenncciiaaddaa 

 
(Assinatura do Titular) 

 
Impresso – AESSP – Termo de Adesão ao Benefício Odontológico – METLIFE 

ENVIAR  FICHA DE ADESÃO  ATÉ O DIA 05 DE CADA MÊS, APÓS ESSA DATA O CADASTRO SERÁ FEITO NO MÊS 

SUBSEQUENTE 



CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS GGEERRAAIISS 
 

 

Pela presente, autorizo a EMPREGADORA a proceder com o desconto do valor mensal 
contratado por pessoa, diretamente na minha Folha de Pagamento (no caso de funcionários ativos), a 
fim de permitir minha inclusão, bem como de meus dependentes e/ou agregados indicados neste 
Termo de Opção, no Plano Odontológico operacionalizados pela METLIFE Planos Odontológicos 
Ltda., sediada em São Bernardo do Campo / SP, na Av. Antártico, nº 388 – Jardim do Mar, inscrita sob 
o CNPJ de nº 03.273.825/0001-78 e na ANS sob nº 40648-1. 

De outra parte, declaro, para todos os fins de direito, estar ciente e de acordo com as seguintes 
Normas para utilização do Plano Odontológico, além daquelas constantes no Manual do Associado e 
neste Material, aos quais obrigo - me, por mim e por meus dependentes e/ou Agregados: 

 

 

1. Os Associados Dependentes e/ou Agregados devem, obrigatoriamente, estar inscritos no mesmo 
tipo de Plano Odontológico optado pelo Titular. 

 

 

2. Por se tratar de um Plano Exclusivamente Odontológico de Contratação Coletiva, conforme Normas 
Setoriais, o valor mensal contratado por pessoa será reajustado na forma e nas condições 
determinadas no Contrato de Plano de Assistência Odontológica celebrado entre a CONTRATANTE e 
a METLIFE. 

 

 

3. Durante o 1º ano de vigência do Contrato de Plano de Assistência Odontológica, celebrado entre a 
CONTRATANTE e a METLIFE, caso a adesão do plano se realize após o Período de Implantação, o 
Associado deverá cumprir uma carência de 6 meses para os procedimentos das especialidades de 
prótese e ortodontia e de 3 meses para os demais procedimentos, conforme cobertura do plano 
optado (exceto para urgência e emergência). Essas informações valem também para dependentes 
e/ou agregados que forem inclusos após o período legal depois da inclusão do titular no plano. 

 

 

4. A Reinclusão no plano de um mesmo associado que tenha solicitado anteriormente a sua Exclusão, 
acarretará a necessidade do cumprimento de uma carência de 6 meses para os procedimentos das 
especialidades de prótese e ortodontia e 3 meses para os demais procedimentos, conforme cobertura 
do plano optado (exceto para urgência e emergência). Essas informações valem também para 
dependentes que forem inclusos após o período legal depois da inclusão do titular no plano. 

 

 

5. O (a) associado (a) fica obrigado (a), sempre que necessário, a atender a convocação para a 
realização de Auditorias Clínicas Iniciais e/ou Finais, de acordo com as Normas Técnicas da METLIFE, 
em data a ser determinada de acordo com as necessidades e disponibilidades do paciente e do 
profissional, sem perder o direito de utilizar os serviços. 

 

 

6. Para a solicitação voluntária de exclusão, o Associado e seus dependentes deverão ter 
permanecido no Plano por um período mínimo de 12 (doze) meses. Caso não tenha havido 
utilização  de  nenhum  dos  procedimentos  cobertos,  será  permitida  a  exclusão  a  qualquer 
tempo. 

 

 

7. O Associado também será excluído se: 

a) Em caso de Rescisão do Contrato de Plano Odontológico celebrado entre a CONTRATANTE 
e a METLIFE; 

b) Quando perder o vínculo com a EMPREGADORA (Titular) ou com o Associado Titular 
(Dependente e/ou Agregado); 

c)  Quando  devidamente  comprovada  a  fraude  em  documento  ou  informação  pertinente  à 
utilização dos serviços contratados. 

 

 

De acordo, 
 

 

Assinatura do (a) Associado (a) 


