
  
São Paulo, 1 de Setembro de 2020.

Ref.: Renovação do Plano Odontológico - Contrato nº. 3565

Prezado Cliente,

TMM (R$)

22,76
92,93
19,36
60,37
54,05

460166091

ASSOC DOS EMPREG DO SESI DO ES

Cumpre-nos assinalar que, em razão da reavaliação anual, foi apurada a sinistralidade no período 
entre Agosto de 2019 e Julho de 2020.

Informamos que o contrato de Assistência Odontológica estipulado por esta empresa tem sua 
renovação prevista para Outubro de 2020, pelo período de 12 meses.

O contrato firmado entre as partes prevê a reavaliação anual, conforme Resolução Normativa nº 172
da ANS, que dispõe sobre os critérios para aplicação de reajustes das contraprestações pecuniárias
dos planos privados de assistência suplementar à saúde exclusivamente odontológicos.

De acordo com o apurado, informamos que o contrato ser á atualizado pela variação do 
IPCA/IBGE, que resultou em 2,13%.

NOME PLANO ANS REGISTRO ANS

PLANO GOLD LE COLETIVO POR ADESÃO 
PLANO DIAMOND REDE COLETIVO POR ADESÃO 
PLANO FIRST LE COLETIVO POR ADESÃO 
PLANO SPECIAL REDE COLETIVO POR ADESÃO 

460013094
460169096
460006091

Em atenção ao disposto no art. 17 da mesma Resolução Normativa visando à informação dos
beneficiários dos Planos de Assistência Odontológicos, caso o seu funcionário contribua com o plano,
solicitamos a gentileza de estender ao mesmo tal comunicação, observando-se o percentual ou o
valor descontado em folha de pagamento do funcionário.

PLANO PLATINUM REDE COLETIVO POR ADESÃO 460014092
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São Paulo, 1 de Setembro de 2020.

Atendimento Metlife Central de Atendimento (Planos Odontológicos) 3303 3422 (capitais e grandes centros) e 0800 746 3422 (demais localidades) | 
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente para reclamações, cancelamentos, sugestões e elogios: 0800 746 3420 (24 horas por dia, 7 dias por semana, em 
todo o Brasil) | Atendimento ao Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 723 0658 (24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o Brasil) | Ouvidoria: 
0800 746 3420 (segunda a sexta, das 9h às 18h, em todo o Brasil)

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, por meio dos nossos canais 
de atendimento.

Gerente de Subscrição Vice-Presidente Comercial

___________________________________ ___________________________________
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Comunicamos que, em caso de rescisão contratual ocorrida em período inferior ao mínimo estipulado
neste documento, sem que haja descumprimento pela contratada de suas obrigações, acarretará à
contratante o pagamento de multa no valor da média das últimas 6 mensalidades pagas à contratada,
no momento da solicitação, multiplicado por metade do número de meses restantes contados da data
da rescisão até a data do término do prazo mínimo estipulado.

Findo o prazo mínimo estipulado e não havendo manifestação da contratante, no prazo de 60 dias de
antecedência, o CONTRATO será renovado automaticamente por prazo indeterminado. Após a
renovação automática, o presente CONTRATO poderá ser rescindido sem incidência de qualquer
multa, mediante aviso prévio, por escrito, com a mesma antecedência mínima de 60 dias.

Em cumprimento à Resolução Normativa vigente, informamos que a MetLife comunicará este reajuste
à ANS, informado nos números expressos nas condições especiais do contrato, por meio de
aplicativo específico, via internet, após a sua aplicação.

Leandro Cordeiro Silva Ramon Gomez

______________________________________________________________________________

ASSOC DOS EMPREG DO SESI DO ES

Nome do representante legal:
RG:
CPF:
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