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11°3241575CLAUSULA PRIMEIRA: QUALIFICAÇÃO DA OPERADORA

DENTALSHOW ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ/MF sob n". 01.821.083/0001-42, com sede na SIA, trecho 3/4, lote
625/695, bloco A, sala 334 A, Edifício SIA Centro Empresarial, na cidade de Brasília-DF,
CEP 71200-030, e filial na Rua Machado de Assis, n. 904, Centro, na cidade de U-
berlândia/MG, CEP - 38.400.112, com registro de Operadora na ANS sob o n" 36103-8 clas-
sificada na modalidade de ODONTOLOGIA DE GRUPO, neste ato, representada na forma
de seus atos constitutivos, de ora em diante denominada CONTRATADA, OPERADORA ou
simplesmente DENTALSHOW.

CLAUSULA SEGUNDA: QUALIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA E QUALIFICADA NO
"TERMO DE CONTRATACÃO", que será parte integrante do presente instrumento, dora-
vante designada simplesmente CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA: DO NOME COMERCIAL E N° DO REGISTRO DO
PLANO NA ANS:

3.1 O Plano contratado pelo presente instrumento é o:

DENOMINAÇÃO COMERCIAL DO N° REGISTRO
PLANO ANS

REFERENCIA - COLETIVO EMPRESARIAL 473.575/15-7

CLAUSULA QUARTA: DO TIPO DE CONTRATAÇÃO

4.1 A modalidade deste contrato de assistência à saúde é Coletiva Empresarial que oferece
cobertura de assistência exclusivamente odontológica à população delimitada e vinculada à
CONTRA TANTE por relação empregatícia ou estatutária.

CLAUSULA QUINTA: DA SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL

5.1 A segmentação contratual (Cobertura) é exclusivamente odontológica nos termos da Lei
9.656/98.

CLAUSULA SEXTA: ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

6.1 A assistência odontológica definida no presente contrato será prestada em território naCiO~
nal. "
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MODELO Condições Gerais

Plano Privado de Assistência a Saúde exclusivamente
Odontológico

CLAUSULA SÉTIMA: ÁREA DE ATUAÇÃO

7.1 A comercialização dos planos de saúde mencionados neste contrato poderá ser realizada
pela CONTRATADA nas cidades onde possua representação, ficando a cobertura limitada à
área de abrangência geográfica.

CLAUSULA OIT AVA: DA FORMAÇÃO DE PREÇO

8.1 As mensalidades serão cobradas mediante sistema de pré-pagamento, ou seja,
independentemente da efetiva utilização dos serviços contratados nos termos das coberturas
contratas, ressalvadas desde já as exclusões previstas legal e contratualmente, sendo o valor
da fatura calculado de acordo com os valores preestabelecidos expressos nas Condições Es-
pecíficas no Termo Contratação assinada pela Contratante, definidos através de cálculos
atuariais realizados pela CONTRATADA que consideraram o perfil dos Beneficiários a se-
rem atendidos.

CLAUSULA NONA: DO OBJETO

9.1 Este Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços, sem limite financeiro, na
forma de Plano Privado de Assistência à Saúde, conforme previsto no Inciso I, artigo 10 da
Lei n° 9.656/98, visando à Assistência Odontológica.

9.2 A cobertura contratual compreende todos os procedimentos previstos no Rol de
Procedimentos Odontológicos da ANS vigente à época do evento e Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde
(CID 10), no que se refere à saúde bucal.

9.3. A natureza jurídica do presente instrumento é bilateral, posto que gera direitos e o-
brigações para ambas as partes na forma do Código Civil Brasileiro e de adesão, estando tam-
bém sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

CLAUSULA DÉCIMA: DAS CONDIÇÕES DE INCLUSÃO

10.1 Plano privado de assistência à saúde, modalidade exclusivamente odontológica, coletivo
empresarial é aquele que oferece cobertura à população delimitada e vinculada à CONTRA-
TANTE por relação empregatícia ou estatutária, sócios e administradores, demitidos ou apo-
sentados vinculados a planos anteriores, agentes políticos, trabalhadores temporários, estagiá-
rios e menores aprendizes, bem como o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco con-
sanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos em-
pregados e servidores públicos e demais vínculos referidos.
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10.1.1 Podem ser inscritos no plano como Beneficiários Titulares as pessoas que comprovem
o(s) seguinte(s) vínculo(s) com a CONTRATANTE:

10.1.1.2. os administradores da pessoa jurídica CONTRATANTE;

RTDPJ
n03241575

10.1.1.1. os sócios da pessoa jurídica CONTRATANTE;

10.l.l.3. os demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados que tenham sido
vinculados anteriormente à pessoa jurídica CONTRATANTE, por força do disposto no caput
dos artigos 30 e 31 da Lei n" 9.656, de 1998;

10.1.1. 4 os trabalhadores temporários, estagiários e menores aprendizes.

10.1.2. Para fins deste contrato não poderão ser incluídos no plano odontológico:

10.1.2.1. os que não possuem vinculo com a CONTRATANTE nos termos especificados
neste instrumento e/ou quaisquer beneficiário sem a devida comprovação do vinculo.

10.1.3 Podem ser inscritos pelo Titular como Beneficiários Dependentes, a qualquer tempo,
mediante a comprovação das qualidades abaixo indicadas e da dependência econômica em
relação àquele:

10.1.3.1 O cônjuge;

10.1.3.2 O companheiro, havendo união estável na forma da lei, sem eventual concorrência
com o cônjuge salvo por decisão judicial.

10.1.3.3 Os filhos e enteados, ambos com até 18 anos incompletos ou, se estudantes
universitários, até 24 anos incompletos;

10.1.3.4 Os tutelados e os menores sob guarda, com a efetiva comprovação desta condição.

10.2. Em PLANO COLETIVO EMPRESARIAL DE NATUREZA CONTRIBUTÁRIA, o
BENEFICIÁRIO, enquanto vinculado à CONTRATANTE, deverá permanecer no mínimo 12
(doze) meses no Plano, e em caso de exclusão voluntária obedecer a todos os critérios previs-
tos neste Condições Gerais.

10.3 É garantida a inscrição do filho adotivo menor de 12 anos com o aproveitamento da CA-
RÊNCIAjá cumprida pelo adotante.

10.4 Não será permitida a inclusão de DEPENDENTE no ,LP~la~~Io<.LU-u,i1'articipaçãodo BE-
NEFICIÁRIO TITULAR. JURíDICO
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10.4,1 o DEPENDENTE será inscrito obrigatoriamente no mesmo Plano do BENEFICIÁRIO
TITULAR.

10.5 As movimentações cadastrais de inclusão e exclusão de BENEFICIÁRIOS serão
realizadas pelo GESTOR da CONTRATANTE no PORTAL DA CONTRATADA mediante
uso de LOGIN E SENHA DO GESTOR, sem prejuízo do envio de documento comprobatório
do vinculo do BENEFICIARIO TITULAR E/OU DEPENDENTE À CONTRATANTE atra-
vés do CAGED e Relatório GEFIP/SEFIP.

10.6 Nos PLANOS DE NATUREZA NÃO-CONTRIBUT ÁRIA será obrigatória a inclusão
da totalidade do grupo de empregados vinculados à pessoa jurídica CONTRATANTE.

10.6.1 A CONTRATANTE providenciará a inclusão dos BENEFICIÁRIOS
DEPENDENTES no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de inclusão do
TITULAR ou em até 30 dias contados do evento que deu origem a relação de dependência
(casamento, nascimento ou adoção).

10.7 A CONTRATANTE providenciará a inclusão dos BENEFICIÁRIOS TITULARES no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do início de vigência deste Contrato.

10.7.1 A inclusão de novos BENEFICIÁRIOS, admitidos pela CONTRATANTE, deverá
ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de admissão.

10.8 A CONTRATANTE deverá encaminhar, no ato da contratação do plano e, também,
quando solicitado pela DENTALSHOW, xerocópia do Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (CAGED) completo, bem como a relação de empregados afastados por doença e
que estejam recebendo auxílio.

10.9 A CONTRATANTE se compromete a prestar todas as informações, quando solicitadas
pela OPERADORA, com o objetivo de realizar analise prévia o Cadastro Geral de Emprega-
dos ao fim de se verificar as condições de vinculo e também para avaliação do potencial de
risco representado pelo BENEFICIÁRIO TITULAR e seus DEPENDENTES vinculados ao
contrato.

10.10 TODOS OS BENEFICIÁRIOS TITULARES E DEPENDENTES submeter-se-ão a
exames complementares, auditorias ou perícias, quando determinados pela OPERADORA,
para avaliação do potencial de risco apresentado, sendo a CONTRATANTE solidária com a
obrigação de contribuir com as diligências de auditoria, franqueando, inclusive, acesso ao
posto de trabalho do BENEFICIÁRIO TITULAR.

DENTALSHOW
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11.1 Faz parte integrante das Condições Gerais, o Rol de Procedimentos Odontológicos com-
posto de todos os procedimentos relacionados nas Resoluções Normativas editada pela ANS e
pela Lei 9656/98, considerando-se tais instrumentos normativos para efetivos de assistência e
cobertura.

11.2 A cobertura contratual é limitada aos procedimentos odontológicos previstos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela ANS, vigente à época da realização do
evento, e suas posteriores alterações, para todas as especialidades reconhecidas pelo Conselho
Federal de Odontologia (CFO), visando o tratamento das doenças constantes na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10) da
Organização Mundial de Saúde (OMS) relacionadas à saúde bucal, incluindo:

11.2.1 Cobertura de exame clínico, de procedimentos de diagnóstico, ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA odontológicos, exames auxiliares ou complementares,
tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo cirurgião-dentista
assistente com a finalidade de complementar o diagnóstico do paciente, tais como,
procedimentos de prevenção, dentística, endodontia, colocação de aparelhos ortodônticos,
periodontia e cirurgias relacionados no Rol de Procedimentos Odontológicos, instituído pela
ANS vigente à época do evento, realizados em consultórios credenciados ou centros clínicos
odontológicos da rede credenciada, ressalvados os casos de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
devidamente comprovados.

11.2.2 Honorários e materiais utilizados pelo cirurgião-dentista quando, por imperativo clíni-
co devidamente comprovado, necessária a utilização de estrutura hospitalar para a realização
de procedimentos odontológicos.

11.3 Fica reservada à OPERADORA, em qualquer tempo, a requisição de radiografias iniciais
e finais dos procedimentos odontológicos, obrigando-se os BENEFICIÁRIOS a permitir sua
execução sob pena de agravamento do reajuste técnico das mensalidades do plano.

11.4 Para todo e qualquer procedimento a ser realizado, exceto os de ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, será necessária autorização prévia da OPERADORA, na forma
como preconizada na Cláusula 19 destas Condições.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA

12.1. Serão considerados procedimentos não cobertos e não reembolsáveis todos os
Procedimentos Odontológicos não contemplados na Clausula Décima Primeira, e tam-
bém: 12.1.1. Custos médicos, hospitalares e laboratoriais, exceto os relacionados no Rol

de Procedimentos Odontológicos editado pela ANS; JURíDICO r • ~
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12.1.2. Cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem de ambiente hospitalar;

12.1.3. Tratamento clínico experimental;

12.1.4. Procedimentos clínicos para fins meramente estéticos ou que impliquem em troca
sem a devida indicação clínica;

12.1.5. Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto odontológico ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;

12.1.6. Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pelas
autoridades competentes;

12.1.7. Consultas domiciliares;

12.1.8. Tratamentos e procedimentos que necessitem de ambiente hospitalar, ou que exi-
jam forma diversa de anestesia local, sedação ou bloqueio;

12.1.9. Serviços com materiais importados ou metais seminobres e nobres;

12.1.10. Custos de serviços que utilizem materiais importados, metais nobres, semipre-
ciosos e estéticos;

12.1.11. Medicamentos de uso domiciliar;

12.1.12. Procedimentos relacionados na norma regulamentadora 7 do Ministério do
Trabalho;

12.1.13. Tratamentos requisitados, a serem realizados fora das faixas etárias tecnica-
mente ideais para tanto, determinadas pela OPERADORA;

12.1.14. Tratamentos da área de Ortodontia e Implantodontia;

12.1.15. Procedimentos não relacionados no Rol vigente editado pela ANS.

12.1.16. Procedimentos que, constantes do Rol de Procedimentos Odontológicos da ANS,
não forem realizados pela Rede Credenciada autorizada da DENTALSHOW, ressalva-
dos os casos de URGÊNCIAIEMERGÊNCIA.

DENTAlSHOW
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13.1 As Condições Gerais vigorará pelo prazo previsto no Termo de Contratação do Plano
Privado de Assistência exclusivamente Odontológico, parte integrante deste instrumento, con-
tados da data da respectiva assinatura.

13.1.1 Será considerado renovado o Termo de Contratação automaticamente e, por prazo in-
determinado, ao término da vigência inicial, sem cobrança de qualquer taxa ou outro valor no
ato da renovação, salvo manifestação formal em contrário por qualquer uma das partes, medi-
ante prévio aviso no prazo de 60 (sessenta) dias anteriores ao seu vencimento.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS CARÊNCIAS

14.1. Os prazos de CARÊNCIA, que deverão ser cumpridos pelos BENEFICIÁRIOS TITU-
LARES E DEPENDENTES, serão salvo ajuste a menor no Termo de Contratação, de:

14.1.1. 24 (horas) para ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, devidamente
comprovado por laudo do cirurgião/dentista assistente;

14.1.2. 180 (cento e oitenta) dias para os demais procedimentos.

14.2. Os prazos de CARÊNCIA terão início a partir da data da inclusão do BENEFICIÁRIO
TITULAR OU DEPENDENTE no Plano Odontológico, observado o disposto no item 3.4 da
Cláusula Terceira.

14.3. Não haverá a exigência dos prazos de CARÊNCIA se, quando da inclusão de novos
BENEFICIÁRIOS, houver número igualou superior a 30 beneficiários, desde que o BENE-
FICIÁRIO formalize o pedido de ingresso em até 30 dias da contratação do Plano Coletivo
Empresarial ou de sua vinculação à CONTRATANTE.

14.4. Para as inclusões formalizadas fora do prazo previsto no item anterior, ou ainda que
dentro do prazo, porém com número total de beneficiários inferior a 30 (trinta), os
BENEFICIÁRIOS deverão cumprir integralmente os prazos de CARÊNCIA previstos na nos
itens 14.1.1 e 14.1.2.

14.5 Para inclusão de novos BENEFICIARIOS DEPENDENTES após o período de
implantação que está descrito no Termo de Contratação, haverá carência de 180 (cento e oi-
tenta) dias para todos os procedimentos cobertos, excetuando-se casos de urgência e emergên-
cia devidamente comprovados por laudo do cirurgião assistente.

1~.6 O pagamento antecipado de contraprestações não elimina ou..' reduz os prazos de carên_~
eras. JURIDICO
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS REEMBOLSOS NOS CASOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA

16.1. Estão garantidas as coberturas dos seguintes ATENDIMENTOS DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA odontológica, especificados no Rol de Procedimentos 0-
dontológicos e fixados pela ANS através de Resolução Normativa:
16.1.1. Curativo e/ou sutura em caso de hemorragia bucal! labial;

16.1.2. Curativo em caso de odontalgia aguda /pulpectomia/necrose;

16.1.3. Imobilização dentária temporária;

16.1.4. Recimentação de trabalho protético;

16.1.5. Tratamento de alveolite;

16.1.6. Colagem de fragmentos;

16.1.7. Incisão e drenagem de abscesso extraoral;

16.1.8. Incisão e drenagem de abscesso intraoral; e

16.1.9. Reimplante de dente avulsionado.

16.2. Nas solicitações de reembolso nos casos de ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ocorridos dentro da área geográfica de abrangência do plano
odontológico, serão sempre observadas as coberturas DENTALSHOW, bem como os limites
máximos e múltiplos de reembolso baseados na TABELA DE PROCEDIMENTOS ODON-
TOLÓGICOS DENTALSHOW, e somente serão processadas se estiverem munidas da do-
cumentação a seguir descrita:

16.2.1. Cópia da ficha clínica de orçamento elaborada pelo Cirurgião Dentista, a qual deverá
ser encaminhada para a DENTALSHOW, contendo o código do procedimento da TABELA
DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA DENTALSHOW, bem como a nomencla-
tura oficial dos serviços a serem executados com os respectivos valores;

16.2.2. Declaração do Cirurgião-dentista atestando, discriminadamente, os procedimentos
efetivamente executados;

16.2.3. Radiografias iniciais de diagnóstico das áreas a serem tratadas, bem como as finais de
controle de qualidade dos procedimentos executados;

JURíDICO
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16.2.4. Via original do recibo de honorários e/ou Nota Fiscal referente aos procedimentos
realizados;

16.2.5. Declaração do Cirurgião-dentista atestando essa condição de atendimento;

16.2.6. Declaração com indicação da instituição bancária com todas as informações completas
para fins do reembolso.
16.3. O pagamento do reembolso se dará no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data
de entrega da documentação completa à DENT ALSHOW descrita no item 16.2.

16.3.1. A solicitação de reembolso deverá ocorrer no prazo máximo de 12(doze) meses conta-
dos da data do evento, sob pena de prescrição do direito.

16.4. Qualquer informação complementar poderá ser solicitada ao BENEFICIÁRIO a
qualquer tempo.

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA: DOS MECANISMOS DE REGULAÇÃO

17.1. Será fornecido pela DENTALSHOW o CARTÃO DENTAL personalizado ao BENE-
FICIÁRIO TITULAR e seus DEPENDENTES que, acompanhado de documento de identida-
de com foto, habilitará o acesso aos Procedimentos Odontológicos cobertos pelo presente con-
trato juntos aos credenciados.

17.2. No caso de perda ou extravio do CARTÃO DENTAL, ou qualquer outro documento
que possa ser utilizado para obtenção de benefícios previstos neste contrato, deverá a
DENTALSHOW ser cientificada pelo BENEFICIÁRIO, por escrito, no prazo máximo de até
03 (três) dias úteis, sendo certo que, o uso indevido do CARTÃO DENTAL será de
responsabilidade do BENEFICIÁRIO e, solidariamente, da CONTRATANTE.

17.2.1. A remissão, em caso de perda ou roubo, do CARTÃO DENTAL ensejará a cobrança
do custo de remissão descrito no TERMO DE CONTRA TAÇÃO por cada cartão reemitido.

17.3. Findo o contrato entre DENTALSHOW e CONTRATANTE ou extinto o vinculo entre
BENEFICIÁRIO e CONTRATANTE é obrigatório a devolução do CARTÃO DENTAL à
CONTRATADA.

17.4. Os BENEFICIÁRIOS deverão observar as Normas Administrativas e de Atendimento
previstas neste contrato para acesso aos Procedimentos Odontológicos contratados, podendo a
DENTALSHOW introduzir modificações recomendadas para melhoria dos serviços cobertos,
sendo de responsabilidade da CONTRATANTE a comunicação aos BENEFICIÁRIOS.

JURíDICO I: \\.
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17.5. A DENTALSHOW poderá requisitar, a qualquer tempo, diretamente do CREDENCIA-
DO ou de quaisquer outros prestadores de serviços, todas as provas documentais e informa-
ções que julgar necessárias para elucidação de matérias relacionadas à utilização do Plano,
ficando os referidos profissionais ou instituições, desde já, liberados pelos BENEFICIÁRIOS
de quaisquer restrições impostas pelo sigilo profissional. Nestas circunstâncias responderá a
DENTALSHOW, civil e criminalmente, pela utilização indevida que venha a dar às informa-
ções obtidas.

17.6. A DENTALSHOW se reserva no direito de descredenciar e/ou substituir CREDENCI-
ADOS, bem como nomear outras a seu exclusivo critério, sempre orientada para preservação
do nível de qualidade previstos neste contrato, devendo manter atualizada a rede em seu
PORTAL com observância das normas da Agência Nacional de Saude Suplementar.

17.7. Através do PORTAL, o BENEFICIÁRIO terá acesso aos profissionais da REDE CRE-
DENCIADA, podendo escolher o profissional que desejar para marcar sua consulta. No caso
em que o PORTAL não estiver disponível, o BENEFICIÁRIO poderá ligar para a CENTRAL
DE ATENDIMENTOS DENTALSHOW (0800 940 4455) e solicitar a REDE CREDENCI-
ADA da localidade desejada ou consultar através do e-mail: faleconos-
co@dentalshow.com.br.

17.8. Na consulta inicial o profissional credenciado inserirá as informações necessárias no
PORTAL solicitando aprovação do tratamento do BENEFICIÁRIO.

17.9. A OPERADORA autorizará o tratamento segundo as coberturas contratadas ao BENE-
FICIÁRIO através da liberação da Guia de Tratamento Odontológico - GTO para o profissio-
nal credenciado solicitante.

17.10. Com a Guia de Tratamento Odontológico - GTO autorizada pela- DENTALSHOW o
BENEFICIÁRIO poderá iniciar tratamento com o profissional da Rede Credenciada
escolhido, constante da respectiva Guia de Tratamento Odontológico - GTO.

17.11. As Guias de Tratamento Odontológico - GTO's terão validade de 30 (trinta) dias para
início da execução dos procedimentos e para término, o máximo de 180 (cento e oitenta) dias
período após o qual deve ser solicitada outra GTO.

17.12. As Normas Administrativas e de Atendimento acima descritas, assim como todas as
que forem instituídas no transcorrer da vigência do contrato, devem ser estritamente seguidas
pelos BENEFICIÁRIOS, objetivando a garantia e qualidade dos atendimentos ofertados pela
OPERADORA.

DENTALSHOW
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17.13. As Condições Gerais e o TERMO DE CONTRATAÇAO ficam e posse da CON-
TRATANTE ficando sob sua responsabilidade a disponibilização de tais documentos aos seus
empregados - usuários/beneficiários do plano contratado.

17.14. As divergências de natureza técnica odontológica serão dirimidas por junta forma para
este fim constituída por três membros, sendo um escolhido pela CONTRATANTE, outro pela
DENTALSHOW e o terceiro, desempatador, pelos dois membros nomeados.

17.15. Não havendo consenso quanto à escolha do profissional desempatador, sua designação
será efetuada pelo Presidente da Sociedade Odontológica da localidade da sede da
DENTALSHOW.

17.16. Cada parte arcará com os honorários do profissional designado, sendo de responsabili-
dade da DENTALSHOW os honorários do profissional desempatador.

17.17. A decisão do profissional desempatador deverá ser acatada por todos (Credenciado -
Contratante - Contratado).

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL

18.1. O valor a ser pago pela cobertura assistencial contratada é pré-estabelecido e seu paga-
mento integral será de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATANTE, ressalvadas
as hipóteses dos BENEFICIÁRIOS INATIVOS, cuja cobrança poderá ser realizada direta-
mente pela OPERADORA, conforme dispuser instrumento específico firmado pelo INATI-
VO.

18.1.1. Não poderá haver distinção quanto ao valor da mensalidade entre os
BENEFICIÁRIOS que vierem a ser incluídos e aqueles já vinculados, ressalvados as
hipóteses dos BENEFICIÁRIOS INATIVOS.

18.2. Na hipótese de atraso nos pagamentos das faturas mensais descritos no presente contra-
to, será devida multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em aberto acrescido ao principal,
correção monetária apurada pelo INPC, além dos juros de mora à razão de 1% (um por cento)
ao mês, consoante ao artigo 406 do Código Civil em vigência.

18.3. Em caso de inadimplemento das obrigações ora assumidas e devidas pela CONTRA-
TANTE à DENTALSHOW, a respectiva duplicata de prestação de serviços poderá ser levada
a protesto, assim como anotados os dados da CONTRATANTE em banco de dados de restri-
ção de crédito.

DENTALSHO!

Página 11 de 24 ~



.~-~~o
CO~~~\.O Condições Gerais
tJ\0 Plano Privado de Assistência a Saúde exclusivamente

Odontológico

18.4. Caso a CONTRATANTE deixe de receber o correspondente documento de cobrança até
a data de vencimento, deverá obtê-Io no PORTAL, declarando, desde já, ter ciência de que tal
documento está ali disponível.

18.5. O atraso no pagamento das faturas por parte da CONTRATANTE, por período superior
a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato impli-
cará na imediata suspensão do atendimento aos BENEFICIÁRIOS ATIVOS ou INATI-
VOS até a efetiva liquidação do débito e sem prejuízo do direito da CONTRATADA denun-
ciar o contrato, respeitando-se as determinações da Lei 9.656/98.

18.6. O BENEFICIÁRlO INATIVO deverá pagar à DENTALSHOW o valor equivalente a
sua mensalidade e de seus DEPENDENTES, através de boleto bancário, em data a ser
escolhida quando do preenchimento do Termo de Continuidade ao Plano.

18.7. Em caso de atraso no pagamento da mensalidade, o BENEFICIÁRlO INATIVO deverá
pagar uma multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em aberto acrescido ao prin-
cipal, correção monetária apurada pelo INPC, além dos juros de mora à razão de 1% (um por
cento) ao mês, consoante ao artigo 406 do Código Civil em vigência.

18.8. Pela prestação dos serviços descritos neste instrumento a CONTRATADA pagará a
CONTRA TANTE um valor mensal por BENEFICIÁRIO devidamente fixado no TERMO
DE CONTRATAÇÃO.

18.9. A fatura mínima a ser emitida e devidamente paga pela CONTRATANTE será de acor-
do com a quantidade mínima de usuários/beneficiários vinculados ao plano.

18.10. Em hipótese alguma o valor das contraprestações poderá ser inferior ao equivalente ao
grupo mínimo.

CLAUSULA DÉCIMA NONA: DOS REAJUSTES

19.1. Os reajustes financeiro, técnico e por fuma ver das mensalidades da tabela de preço para
novas inclusões e da tabela de inativos, ocorrerão anualmente, na data do aniversário do
PLANO, independentemente da data da inclusão do BENEFICIÁRIO, nos termos da Lei
8.880/94 e legislação subsequente.

19.2. As partes pactuam que o reajuste financeiro da MENSALIDADE, da tabela de preços
para novas inclusões e da tabela de inativos será definido com base na variação dos custos,
apurada conforme equação econômica e aplicável à estrutura de custos da DENTALSHOW,
consoante abaixo especificado e sempre de acordo e em obediência à legislação vigente:

Tr Tyx Iy

0,50
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Ty = Taxa vigente antes do reajuste
Iy = (DO/RL) (Índice de sinistralidade verificado no período)
DO = Despesas com atendimentos odontológicos
RL = Receitas líquidas, já deduzidos os impostos e contribuições
faturamento

que incidem sobre o

19.2.1. Se vier a ocorrer variação de quaisquer dos percentuais dos componentes de custos da
equação econômica, indicada no subitem supra, poderá a DENTALSHOW adequá-los à
efetiva realidade da estrutura de custo do Plano, objeto deste contrato.

19.3. Ocorrerá o reajuste técnico automático dos valores da MENSALIDADE, da tabela de
preços para novas inclusões e da tabela de inativos buscando o equilíbrio
econômico-financeiro do Plano, caso a apuração anual de sinistralidade ultrapasse o
percentual de 50% (cinquenta por cento), procedendo-se o devido reajuste no mês do
aniversário do plano juntamente com o reajuste financeiro.

19.3.1. Os critérios de aplicação de reajuste estabelecidos na presente Cláusula foram fixados
de acordo com a característica do plano coletivo empresarial para ATIVOS e INATIVOS,
considerando que os BENEFICIÁRIOS INATIVOS usufruirão do seu direito previsto nos
artigos 30 e 31 da Lei n° 9.656/98 no mesmo plano dos ATIVOS.

19.4. Sendo o valor da contraprestação pecuniária assumido totalmente pela CONTRATAN-
TE, além dos reajustes pecuniários financeiro e técnico, no aniversário do contrato, o presente
ajuste experimentará majoração do valor da contraprestação pecuniária per capita mensal
("taxa mensal") em razão da rotatividade de beneficiários ("turnover) à razão de 10% (dez por
cento) quando o turnover for igualou superior a 10% (dez por cento) e de mais 20% (vinte
por cento) quando ultrapassar 20% (vinte por cento).

19.4.1. O tumover será calculado com base nas exclusões verificadas até o aniversário do con-
trato em relação aos beneficiários inscritos nos últimos 12 (doze) meses, ignorando-se as no-
vas contrataçoes de funcionários pela CONTRATANTE".

19.5. Em havendo permissivo legal, desde já, fica pactuado que os valores poderão sofrer rea-
justes com a menor periodicidade legalmente permitida.

19.6. Qualquer reajuste a ser realizado pela DENTALSHOW, mediante esta cláusula, deverá
ser precedido de comunicado à CONTRATANTE, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
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CLAUSULA VIGÉSIMA: DO PLANO DE CONTINUIDADE DO DEMITIDO

20.1. Aos BENEFICIÁRIOS com vínculo empregatício com a CONTRATANTE, que tenham
contribuído mensalmente para o financiamento do presente Plano, desligados do quadro de
pessoal da CONTRATANTE por haverem sido demitidos ou exonerados sem justa causa, é
assegurado o direito de manutenção como BENEFICIÁRIO nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do Contrato de Trabalho, desde
que:

20.1.1. assuma o pagamento integral atualizado da mensalidade estabelecido na Tabela de
Inativos anexa ao presente;

20.1.2. manifeste por escrito a opção pela manutenção do plano em no máximo 30 (trinta)
dias em resposta ao comunicado do empregador, ora CONTRATANTE, formalizado no ato
da comunicação do aviso prévio a ser cumprido ou indenizado.

20.2. A manutenção da condição de BENEFICIÁRIO prevista nesta cláusula é extensiva, o-
brigatoriamente, a todo o grupo familiar do ex-empregado inscrito quando da vigência do
contrato de trabalho.

20.3. A obrigatoriedade de que trata o subitem anterior não impede que a condição de
BENEFICIÁRIO seja mantida pelo ex-empregado, individualmente ou com parte do seu gru-
po familiar, e nem exclui a possibilidade de inclusão de novo cônjuge e filhos durante a ma-
nutenção como INATIV O.

20.4. Não será permitida a manutenção na condição de INATIVO, de que trata esta Cláusula,
apenas do DEPENDENTE sem a participação do TITULAR, exceto nos casos de morte deste.

20.5. A permanência no PLANO, ora aludida, está vinculada aos seguintes prazos:

20.5.1. ° período pelo qual o ex-empregado poderá permanecer como BENEFICIÁRIO no
plano é de 1/3 do tempo que contribuiu para o plano, com um mínimo assegurado de 6 (seis)
meses e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

20.6. O direito assegurado na presente Cláusula extingue na ocorrência das seguintes
hipóteses:

20.6.1. pelo decurso do prazo previsto no subitem anterior;

20.6.2. pela admissão do BENEFICIÁRIO TITULAR INATIVO em novo emprego;

JUR'iO\CO 20.6.3. pelo não pagamento da MENSALIDADE;
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20.6.4. pelo cancelamento do plano pela CONTRATANTE, observadas as condições
específicas previstas neste Condições Gerais.

20.7. Em caso de morte do INATIVO, o direito de permanência é assegurado aos dependentes
ao tempo que faltar. Em caso de morte do BENEFICIÁRIO TITULAR ATIVO, os
DEPENDENTES deverão manifestar o interesse em permanecer no plano, na forma e prazo
da presente cláusula, conforme o disposto no artigo 8° da RN n" 279/2011.

20.8. °prazo de 30 dias para a manifestação do ex-empregado não é passível de prorrogação,
sendo certo que, se o ex-empregado não manifestar o interesse em permanecer no plano como
BENEFICIÁRIO, não mais poderá fazê-lo.

20.9. Uma vez manifestado o interesse em permanecer no plano, o ex-empregado deverá pre-
encher e assinar instrumento jurídico específico na sede administrativa da DENTALSHOW,
no prazo de 10 dias.

20.10. Não será considerada contribuição os valores relacionados aos DEPENDENTES, bem
como a coparticipação do consumidor paga, única e exclusivamente, em procedimentos como
fator moderador na utilização dos serviços de assistência odontológica.

20.11. A garantia prevista nesta cláusula não exclui vantagens obtidas pelos ex-empregados
decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

20.12. Em caso de rescisão ou cancelamento do presente Plano, o benefício previsto nesta
cláusula estará automaticamente cancelado, devendo a DENTALSHOW oferecer aos
BENEFICIÁRIOS inscritos a possibilidade de migrar para um plano individual ou familiar,
sem a necessidade do cumprimento de novas carências.

20.13 A garantia de que trata o item anterior estará condicionada a manutenção pela
DENTALSHOW de um plano individual/familiar registrado na ANS.

20.14. Para fins do presente contrato, entende-se por CONTRIBUIÇÃO qualquer valor pago
pelo empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento para custear parte ou a
integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde ofere-
cida pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício, à exceção dos valores relacio-
nados aos DEPENDENTES e à coparticipação ou franquia paga, única e exclusivamente, em
procedimentos como fator de moderação na utilização dos serviços de assistência odontológi-
ca.

JURíDICO
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20.15. Entende-se por MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL, as
mesmas segmentações e coberturas, rede assistencial, padrão de acomodação em internação,
área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência
à saúde contratado para os empregados ATIVOS.

20.16. Para fins do presente, entende-se por NOVO EMPREGO o novo vínculo profissional
que possibilite o ingresso do ex-empregado em um plano de assistência a saúde coletivo em-
presarial, coletivo por adesão ou de autogestão.

20.17. Para fins do presente contrato, ainda que o pagamento de contribuição não estej a
ocorrendo no momento da demissão, exoneração sem justa causa ou aposentadoria, são
assegurados aos ex-empregados os direitos aqui previstos, na proporção do período ou da so-
ma dos períodos de sua efetiva contribuição para o plano privado de assistência à saúde.

20.18. Para fins do presente contrato, fica assegurado aos BENEFICIÁRIOS INATIVOS e
seus DEPENDENTES vinculados ao plano, durante o período de manutenção da condição de
BENEFICIÁRIO garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei n" 9.656/98, a possibilidade de e-
xercer a portabilidade especial de CARÊNCIA para plano individual ou familiar ou coletivo
por adesão em outra operadora.

20.19. Fica estabelecido pelas partes CONTRATANTE e DENTALSHOW que:

20.19.1. quando da inclusão do BENEFICIÁRIO no plano, a DENTALSHOW se obriga a
entregar além dos documentos já previstos no presente Contrato, a cópia da Tabela de Inativos
devidamente atualizada, que será adotada em caso da opção do BENEFICIÁRIO demitido,
exonerado ou aposentado pela manutenção no plano como INATIVO;

20.19.2. os BENEFICIÁRIOS INATIVOS deverão pagar a Mensalidade estabelecida na
Tabela de Inativos, anexa ao presente contrato Condições Gerais, dele fazendo parte integran-
te para todos os fins, devidamente atualizada através dos mesmos índices de reajustes previs-
tos no presente contrato, diretamente à DENTALSHOW através de boleto bancário, sendo
aplicável e eles as regras de pagamento constantes em documento específico.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA EXCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS
TITULARES/DEPENDENTES

21.1. Qualquer alteração cadastral para a efetivação das disposições deste Contrato deverá ser
realizada pela CONTRATANTE no PORTAL da DENTALSHOW na internet, nas datas de
referência para as movimentações desta natureza.

,...- -. 21.2. Caberá exclusivamente à pessoa jurídica CONTRATANTE solicitar a suspensão ou
JURíDICO exclusão de BENEFICIÁRIOS dos planos privados de assistência à saúde.

DENTALSHOW
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21.3. A DENTALSHOW poderá excluir ou suspender a assistência a saúde dos
BENEFICIÁRIOS sem a anuência da pessoa jurídica CONTRATANTE, nas seguintes
hipóteses:

21.3.1. Fraude comprovadamente apurada, não lhes assistindo direito a quaisquer dos
benefícios previstos neste Contrato, assim como não lhes assistindo direito à devolução de
qualquer quantia paga.

21.3.2. Extinção do vínculo do BENEFICIÁRIO TITULAR com a CONTRATANTE;

21.3.3. Extinção do vínculo de dependência;

21.3.4. Nos casos do término do tempo de permanência como INATIVO, de que tratam os
artigos 30 e 31 da Lei n? 9.656/98, ou de inadimplência no pagamento da MENSALIDADE
por mais de 30 (trinta) dias, consecutivos ou não.

21.4. Nos casos abaixo relacionados, a CONTRATANTE deverá informar à DENTALSHOW
a suspensão ou a exclusão do BENEFICIÁRIO:

21.4.1. Por motivo de morte;

21.4.2. Se por inadimplência do BENEFICIÁRIO TITULAR do plano odontológico a mesma
decidir-se por tal ato;

21.4.3. Se por iniciativa do BENEFICIÁRIO TITULAR que a comunicar previamente para
tanto, sempre respeitados os prazos de permanência mínima e o pagamento da multa de que
trata o subitem 21.7 desta Cláusula.

21.5. Em todos os casos a exclusão dos BENEFICIÁRIOS dependerá da solicitação via
PORTAL pelo GESTOR, que deverá preencher o formulário adequado para realizar a
exclusão dos BENEFICIÁRIOS do PLANO.

21.5.1. Para a CONTRATANTE excluir qualquer BENEFICIÁRIO do plano deverá
responder à DENTALSHOW, as seguintes informações:

21.5.1.1. se o BENEFICIÁRIO é TITULAR ou DEPENDENTE;

21.5.1.2. o motivo da exclusão: se por demissão ou exoneração sem justa causa,
aposentadoria, morte, perda da condição de dependente, fraude, rescisão ou solicitação do
BENEFICIÁRIO;

21.5.1.3. na hipótese de exclusão por demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria,
informar se o demitido ou exonerado já era aposentado e continuou trabalhando na
CONTRA TANTE;

JURíDICO
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21.5.1.4. se o BENEFICIÁRIO a ser excluído contribuía para o financiamento do plano de
saúde e qual o tempo de contribuição;

21.5.1.5. na hipótese de exclusão por demissão/exoneração sem justa causa ou aposentadoria,
informar se o BENEFICIÁRIO a ser excluído do plano optou pela sua manutenção como
BENEFICIÁRIO INATIVO no plano ou se recusou a manter essa condição.

21.5.2. A exclusão do BENEFICIÁRIO TITULAR do plano somente será aceita pela
DENTALSHOW mediante a comprovação documental de que o mesmo foi devidamente
comunicado da opção de manutenção da condição de BENEFICIÁRIO INATIVO, bem como
das informações previstas no item anterior.

21.5.3. Enquanto não apresentada a documentação e as informações de que tratam os itens
21.5. e 21.5.1. desta Cláusula, a exclusão não será efetivada e a CONTRATANTE continuará
a efetuar os pagamentos das mensalidades referentes a tais BENEFICIÁRIOS.

21.5.4. O BENEFICIÁRIO DEPENDENTE será excluído com a exclusão do BENEFICIÁ-
RIO TITULAR do Plano Odontológico.

21.6. A CONTRATANTE garante que os BENEFICIÁRIOS inscritos no presente Plano 0-
dontológico deverão permanecer pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, nos casos em que
não houver a utilização do plano. Nos casos em que houver a utilização dos serviços cobertos
pelo Plano Odontológico, a permanência mínima dos BENEFICIÁRIOS será de 12 (doze)
meses após a última utilização.

21.7. Nos casos em que houver a solicitação de exclusão do BENEFICIÁRIO do Plano 0-
dontológico antes de completados o prazo mínimo de permanência, será devido pela CON-
TRATANTE o pagamento do valor da MENSALIDADE equivalente ao período de perma-
nência mínima não completada pelo BENEFICIÁRIO.

21.7.1. Não será devido o pagamento do valor da MENSALIDADE equivalente ao período de
permanência mínima, nos casos em que o GESTOR anexar ao PORTAL comprovante de
rescisão contratual, devidamente assinado pelo BENEFICIÁRIO ou GFIP que comprove a
perda de seu vínculo com a CONTRATANTE.

21.7.2. Nos casos em que houver a exclusão de um BENEFICIÁRIO TITULAR antes de
completado o prazo mínimo de permanência de qualquer um de seus DEPENDENTES, será
computado o maior o prazo de permanência do grupo para pagamento da MENSALIDADE
remanescente.

JURíOlCO
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21.8. Em todos os casos deverá devolver à DENTALSHOW todo documen de identificação
destinado ao uso dos serviços destas Condições Gerais, ficando a DENTALSHOW, desde já,
autorizada a cobrar da CONTRATANTE todos os valores decorrentes do uso indevido dessa
documentação.

21.9. Nos PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DE NATUREZA NÃO-
CONTRIBUTÁRIA a permanência do BENEFICIÁRIO TITULAR no plano é obrigatória
durante todo o período de vigência do contrato e enquanto o mesmo estiver vinculado à
CONTRATANTE.

21.10. Em qualquer caso, os tratamentos dos BENEFICIÁRIOS que estiverem em execução
na data do pedido de exclusão, realizados por parte da CONTRATANTE, serão paralisados e
não sofrerão continuidade, salvo as previstas em Lei.

21.11. Caso o BENEFICIÁRIO tenha sua exclusão e de seus DEPENDENTES solicitada pela
CONTRA TANTE por motivo de perda do vínculo jurídico, deverá a mesma comunicar este
motivo à DENTALSHOW, juntamente à movimentação cadastral pertinente, atendendo às
responsabilidades por comunicações indevidas.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

22.1 Sem prejuízo das penalidades previstas em lei, além das infrações especificamente
previstas nesta avença, o presente Plano poderá ser rescindido de pleno direito,
independentemente de prévia notificação e sem que caiba direito a qualquer indenização, a
qualquer tempo, nas hipóteses seguintes:

22.1.1. inadimplência da CONTRATANTE no pagamento das FATURAS, por período
superior a 30 (trinta) dias;

22.1.2. sempre que, por fraude, ormssao ou dolo obtiver a CONTRATANTE qualquer
vantagem indevida, causadora ou não de lesões aos direitos da DENTALSHOW;

22.1.3. pela extinção da pessoa jurídica CONTRATANTE ou DENTALSHOW.

22.2. O presente contrato poderá ser rescindido imotivadamente, somente após 12 (doze) me-
ses de vigência inicial, por qualquer das partes, mediante aviso prévio e por escrito, com 60
(sessenta) dias de antecedência e mediante o pagamento de multa equivalente ao total das
faturas devidas até o término do prazo de vigência do contrato previsto na cláusula 13.1.

22.3. Em caso de atraso no pagamento das FATURAS, a DENTALSHOW suspenderá o a-
tendimento aos BENEFICIÁRIOS ATIVOS da CONTRATANTE, na forma do disposto nes-
te contrato, independentemente de prévio aviso ou notificaçãe ~': . d ~ extrajud~cial. ~
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22.3.1. o atrasá no pagamento de 2 (duas) faturas ou mais pela CONTRATANTE, poderá
acarretar a rescisão do contrato, bem como o pagamento de multa no valor da última
contraprestação paga pela CONTRATANTE à CONTRATADA, multiplicado pelo número
de meses restantes para o fim do contrato, contados da data do início da inadimplência.

22.4. Regularizado o pagamento das faturas por parte da CONTRATANTE, o atendimento
aos BENEFICIÁRIOS ATIVOS poderá ser restabelecido assim que for comprovado o
pagamento.

22.5. A CONTRATANTE compromete-se ao pagamento das faturas dos meses referentes ao
aviso prévio.

22.6. Em qualquer hipótese de rescisão, a CONTRATANTE obriga-se a devolver todos os
CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS que compõe o seu grupamento,
ficando responsável pela utilização indevida dos mesmos até a sua efetiva devolução.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 Integram este contrato, para todos os fins de direito, o TERMO DE CONTRATAÇÃO
assinado pelo (a) Contratante, o Catálogo de Serviços Odontológicos, o Cartão de Identifica-
ção, o Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde (MPS) e o Guia de Leitura
Contratual (GLC).

23.2. Não é admitida a presunção de que a DENTALSHOW ou a CONTRATANTE possam
ter conhecimento de circunstâncias que não constem destas Condições Gerais, de seus Aditi-
vos, Anexos ou de comunicações escritas posteriores que passam a fazer parte integrante des-
te instrumento.

23.3. A elaboração deste contrato levou em consideração a legislação vigente até a data da
assinatura do TERMO DE CONTRA TAÇÃO, assim, qualquer alteração das normas que im-
plique em sua revisão parcial ou total, sujeitará às partes a novo ajuste das condições, inclusi-
ve com eventuais reflexos no custo do Plano.

23.4. Caberá aos BENEFICIÁRIOS nos termos destas Condições Gerais, marcar previamente
o horário para consulta, porém no caso de impossibilidade de comparecimento, deverá comu-
nicar o fato ao Cirurgião Dentista com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para
cancelamento da consulta.

23.5. CONTRATANTE e DENTALSHOW, durante a vigência deste contrato, permitirão a
utilização de seu Nome Empresarial, nome fantasia e logomarcas em materiais de divulgação
interna, assim como em materiais institucionais em geral, sendo que qualquer outra utilização
necessitará de . pressa e escrita da outra parte.
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23.6. Qualquer deliberação das partes quanto ao eventual não cump/,nSO"Intode qualquer das
Cláusulas destas Condições Gerais, não constituirá novação, mas sim mera liberalidade, não
podendo ser invocada como inovação do mesmo.

23.7. A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer procedimento realizado pelo
BENEFICIÁRIO que contrarie as normas e rotinas contidas neste contrato nem pela
correspondência que complementarmente vier a ser trocada entre CONTRATANTE e CON-
TRATADA nesse sentido.

23.8. As modificações das Cláusulas deste Contrato serão admitidas por aditivos que,
assinados por ambas as partes, passarão a fazer parte integrante deste Contrato.

23.9. Os casos omissos no presente instrumento contratual serão resolvidos de comum acordo
entre as partes.

23.10 São adotadas as seguintes definições:

23.11.1. ANS: Agência Nacional de Saúde Suplementar.

23.11.2. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA: é exclusivamente o
atendimento realizado na presença de dor intensa, ou de processo hemorrágico envolvendo
fluxo significativo ou contínuo de sangue, supressão da dor e hemorragia.

23.11.3. BENEFICIÁRIO(S) TITULAR ATIVO: é a pessoa física vinculada à
CONTRATANTE por vínculo empregatício ou estatutário e que responde pelos seus
respectivos dependentes, podendo abranger (a) os sócios da pessoa jurídica CONTRATANTE
e (b) os administradores da pessoa jurídica CONTRATANTE.

23.11.4. BENEFICIÁRIO TITULAR INATIVO: é a pessoa física demitida ou exonerada sem
justa causa e/ou aposentada que optou em permanecer no plano nos termos dos artigos 30 e 31
da Lei n° 9.656/98.

23.11.5. CARÊNCIA: é o prazo ininterrupto definido no presente Condições Gerais ou no
TERMO DE CONTRATAÇÃO, durante o qual os BENEFICIÁRIOS não têm direito às co-
berturas DENTALSHOW, muito embora sejam devidas as Contraprestações Pecuniárias
Mensais do Plano neste período.

23.11.6. CARTÃO DENTAL: O Cartão de Identificação do BENEFICIÁRIO é um
documento pessoal e intransferível, de propriedade da DENTALSHOW, no qual estão
dispostas todas as informações sobre o Plano Odontológico, sendo obrigatória a sua a-
presentação a cada ato na rede credenciada sempre acompanhado do Documento de I-
dentidade com foto. ,J U,Ri DiCa

DENTALSHOW
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23.11.7. CONTRATANTE: é a pessoa jurídica elegível, segundo o disposto no artigo 5° da
Resolução' Normativa RN n° 195 da ANS, que se vincular a este Plano Coletivo Empresarial
através do TERMO DE CONTRATAÇÃO, a fim de proporcionar aos seus BENEFICIÁRIOS
(ativos, inativos e dependentes) o Plano de Assistência Odontológica.

23.11.8. CONTRATADA: é a OPERADORA identificada no preâmbulo do presente
Instrumento, que se obriga a garantir a cobertura de custos assistenciais e/ou reembolsar aos
BENEFICIÁRIOS nele inscritos as despesas com Assistência Odontológica, observadas as
condições previstas no presente Condições Gerais e respectivo TERMO DE CONTRA TA-
çÃO.

23.11.9. CREDENCIADO: profissional da área odontológica, bem como Clínicas,
Laboratórios, Serviços de Radiologia e de Prótese ou qualquer outra entidade prestadora de
serviços.

23.11.10. DEPENDENTE: é qualquer BENEFICIÁRIO vinculado a um BENEFICIÁRIO
TITULAR que possua os requisitos de dependência estabelecidos neste Condições Gerais.

23.11.10.1 Consideram-se DEPENDENTES do BENEFICIÁRIO TITULAR para fins e
efeitos destas Condições Gerais:

23.11.10.1.2 Cônjuge comprovado através da certidão de casamento e/ou companheiro (a)
comprovado por documento idôneo;

23.11.10.1.3. O grupo familiar do BENEFICIÁRIO TITULAR até o terceiro grau de
parentesco consanguíneo, e até o segundo grau de parentesco por afinidade.

23.11.11. ESTIPULANTE: é a Administradora de Benefícios qualificada no TERMO DE
CONTRA TAÇÃO que contrata, como estipulante ou não, a garantia de cobertura das despe-
sas com Assistência Odontológica para as pessoas físicas empregadas, sócios, administrado-
res, e seu grupo familiar, vinculados às pessoas jurídicas CONTRATANTES na forma do
disposto no artigo 5° da Resolução Normativa RN n" 195 da ANS e RN 196 da ANS, e que se
beneficiam do PLANO COLETIVO EMPRESARIAL.

23 .11.12. FATURA: é o documento no qual está registrado as condições gerais da transação,
bem como o valor do débito a ser pago e a data para o pagamento.

23.11.13. GESTOR: representante da CONTRATANTE, indicado e autorizado por esta, apto
a configurar e administrar a movimentação do PORTAL, com plenos e irrestritos poderes para
manusear os recursos oferecidos pelo mesmo de acordo com os interesses e preceitos
estabelecidos pela CONTRATANTE, por este instrumento e pelo TERMO DE CONTRA-
TAÇÃO. Todas as menções a ações e comportamentos da CONTRATANTE são considera-
das para fins deste CONTRATO como ações e comportamento do GESTOR e vice e versa.

JURíDICO
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23.11.14. GTO - GUIA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - Destina-se ao
intercâmbio de dados entre DENTALSHOWe CREDENCIADO, no qua ~ ecifica todo
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23.11.15. GRUPO MÍNIMO DE BENEFICIÁRIOS: é um número mínimo de usuários
indicados no Termo de Contratação que a CONTRATANTE se compromete a incluir no qua-
dro de BENEFICIÁRIOS da DENTALSHOW no prazo estabelecido no Termo de Contrata-
ção, responsabilizando-se por este valor mínimo.

23.11.16. MENSALIDADE: contraprestação pecuniária devida mensalmente à
DENTALSHOWe estabelecida no Termo de Contratação.

23.11.17. OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS ou OPERADORA: é a
CONTRA TADA, pessoa jurídica devidamente habilitada, nos termos da legislação vigente, a
operar Planos Privados de Assistência Odontológica.

23.11.18. PERÍODO DE MOVIMENTAÇÃO: período de dias mensal fixado no TERMO DE
CONTRATAÇÃO no qual o PORTAL admitirá inclusões e exclusões de BENEFICIÁRIOS
com eficácia para o mês imediatamente posterior, observando-se, no que couber, a cobertura
de URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA.

23.11.19. PLANO: conjunto de serviços para cobertura de custos assistenciais de odontologia
nos termos da Lei 9.656/98 e Resoluções Normativas da ANS.

23.11.20. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL: é aquele que oferece a cobertura da atenção
prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica CONTRATANTE por relação
empregatícia ou estatutária, podendo ser de natureza CONTRIBUT ÁRIA ou
NÃO-CONTRIBUT ÁRIA.

23.11.21. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL DE NATUREZA CONTRIBUTÁRIA: é
aquele em que o BENEFICIÁRIO contribui financeiramente, integral ou parcialmente, para o
Plano Odontológico.

23.11.22. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL DE NATUREZA NÃO
CONTRIBUT ÁRIA: é aquele em que o BENEFICIÁRIO não contribui financeiramente,
integral ou parcialmente, para o Plano Odontológico, sendo o mesmo custeado integralmente
pela CONTRATANTE.

23.11.23. PORTAL: site da DENTALSHOW com o domínio www.dentalshow.com.br.no
qual são disponibilizadas as funcionalidades pertinentes ao objeto do plano ora contratado.

23.11.24. PROCEDIMENTOS COBERTOS PELO PLANO: são os procedimentos constantes
do Rol de Procedimentos Odontológicos editado pela ANS. JURíDICO ~
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23.11.25. SENHA DO GESTOR: código eletrônico, sigiloso e individual, gerado pela DEN-
TALSHOW ou alterado pelo GESTOR, encaminhado à CONTRATANTE e entregue àquele,
a ser utilizado como sua assinatura eletrônica, retratando sua inequívoca vontade, especifica-
mente, na validação da configuração e gerenciamento do PORTAL, na forma do art. 10, § 2°
da MP 2.200-2/2001.

23.11.26. TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS: é a lista indicativa de
Procedimentos Odontológicos cobertos pelo Plano, e suas respectivas quantidades de USO,
que servirá de referência para reembolso das despesas com a Assistência Odontológica.

23.11.27. TERMO DE CONTRATAÇÃO: é o documento que indica a qualificação da
CONTRA TANTE, e onde esta manifesta o interesse pela contratação do plano e fixa as bases
comerciais da relação entre as partes.

23.11.28. U.S.O - UNIDADE DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO - multiplicador expresso
em reais previsto no TERMO DE CONTRA TAÇÃO que aplicado à TABELA DE
PROCEDIMENTOS, resulta no valor bruto de repasse do procedimento efetivamente
prestado ao BENEFICIÁRIO, conforme cobertura prevista em seu contrato de assistência à
saúde.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DO FORO

24.1. Fica eleito o foro da Comarca da CONTRATANTE para discutir e dirimir eventuais
conflitos referentes a esta contratação.
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