RESUMO DO
CONTRATO

Individual Goldental 3
Rede Master (IO-73)
CONTRATAÇÃO:

Individual

Familiar

SEGMENTAÇÃO ASSISTÊNCIAL:
Exclusivamente Odontológica
ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA:
Grupo de Estados
ÁREA DE ATUAÇÃO:
Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Minas
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.
INCLUSÃO DE DEPENDENTES:
Cônjuge ou companheiro(a) e/ou filhos (naturais ou adotivos), enquanto dependentes
econômicos.
COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS:
Todos os procedimentos previstos no rol da ANS e procedimentos extras previsto no contrato.
PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS COBERTOS:
Urgência 24 horas, Consultas, Profilaxia (limpeza e aplicação de flúor), Radiografia
panorâmica e periapical, Tratamento de gengivas, Tratamento de canal, Restaurações
(obturações em resina ou amálgama), Cirurgias (extrações), Prótese em resina e Documentação ortodôntica.
DURAÇÃO DO CONTRATO:
O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com início na data da assinatura do
Contrato, da Proposta de Admissão ou do pagamento da 1ª (primeira) mensalidade, o que ocorrer
primeiro.
Após 12 (doze) meses de vigência do presente contrato, este será renovado automaticamente e
passará a vigorar por prazo indeterminado, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro
valor no ato da renovação.

REEMBOLSO DE DESPESAS:
Reembolso garantido exclusivamente para procedimentos de urgência/emergência, desde que
cobertos pelo plano, e nas cidades onde não há rede credenciada (considerando-se as regiões
de saúde da ANS, em conformidade com a legislação vigente).
FORMAÇÃO DE PREÇO E MENSALIDADE:
Preço preestabelecido.
REAJUSTE ANUAL:
Conforme variação do índice de preços ao consumidor (IPCA) dos últimos 12 meses
consecutivos.
OBRIGAÇÕES DA GOLDEN CROSS:
Garantir todas as coberturas contratadas;
Disponibilizar cópia das Condições Gerais, do Guia de Leitura Contratual e do Manual de
Contratação de Planos de Saúde para download;
Fornecer cartão de identificação;
Fornecer orientador odontológico (versão impressa ou digital).
OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR:
Pagar em dia a mensalidade;
Avisar a Golden Cross caso não receba boleto até dois dias antes do vencimento;
Não emprestar o cartão de identificação;
Devolver o cartão de identificação quando houver exclusão de dependentes;
Avisar a Golden Cross imediatamente quando houver perda do vínculo de dependência
de um dos beneficiários;
Manter dados cadastrais atualizados;
Avisar a Golden Cross em caso de cancelamento do contrato, mediante aviso prévio,
através de formalização.
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Você poderá ter acesso a todos os dados contratuais, dentre outras informações do plano, na
área logada do cliente no Portal.

