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Proposta n°OPS n°23

Solicitação de Adesão
Contrato de plano odontológico coletivo por adesão

Proponente titular

Identificação Entidade

Dependentes

Nome completo e sem abreviações

1) Nome completo e sem abreviações
Endereço dos Dependentes (se for diferente do endereço do titular)

2) Nome completo e sem abreviações

3) Nome completo e sem abreviações

4) Nome completo e sem abreviações

Endereço residencial completo (AV / Rua; n°; apto; bairro)

Nome da mãe completo

E-mail:

Naturalidade (cidade, estado, país)

Endereço Completo para correspondência

Data de nascimento

Data de nascimento

Data de nascimento

Data de nascimento

Data de nascimento

PIS/PASEP

CEP

CEP

Cidade

Cidade Atividade principal desenvolvida N° de reg./insc. no cons. reg./fed. (se houver)

RG Órg. expeditor Estado Data de expedição CPF

CPF

CPF

CPF

CPF

Telefone CelularTelefone Residencial

Sexo

Sexo

Sexo

Sexo

Sexo

UF

UF

Estado Civil

Estado Civil

Estado Civil

Estado Civil

Estado Civil

CNS (Cartão Nacional de Saúde)

Parentesco

Parentesco

Parentesco

Parentesco

DNV (Declaração nascidos vivos)

Nome da mãe completo

Nome da mãe completo

Nome da mãe completo

Nome da mãe completo

CNS (Cartão Nacional de Saúde)

CNS (Cartão Nacional de Saúde)

CNS (Cartão Nacional de Saúde)

CNS (Cartão Nacional de Saúde)

DNV (Declaração nascidos vivos)

DNV (Declaração nascidos vivos)

DNV (Declaração nascidos vivos)

DNV (Declaração nascidos vivos)

RG

RG

RG

RG

Órg. expedidor

Órg. expedidor

Órg. expedidor

Órg. expedidor

Estado

Estado

Estado

Estado

Data de expedição

Data de expedição

Data de expedição

Data de expedição

Início da vigência do benefício

 /               /20 
Estado Civil: 1 Solteiro(a) 2 Casado(a) 3 Viúvo(a) 4 Separado(a) 5 Divorciado(a) 6 Outros
Parentesco: 1 Cônjuge 2 Filho(a)/Enteado(a) 3 Outros 4 Companheiro(a) Sexo: F  M

Email:

Supervisor:

CPF:

CPF:

Vendedor: Tel.:Corretora:

31098- 1

UMA EMPRESA DO GRUPO
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Contrato de plano odontológico coletivo por adesão
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UMA EMPRESA DO GRUPO

PLANO PRETENDIDO

RECIBO DE ANGARIAÇÃO E DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE REAJUSTE

TAXA DE ANGARIAÇÃO

Sigma - ANS N° 469.187/13-3

VALOR POR PROPONENTE

Declaro que efetuei o pagamento para (nome do corretor)                                                                                  referente a quantia de R$            ,          , 
(                                                                                                                                             ) correspondente à taxa de angariação, devida ao 
corretor que subscreve este documento, declarando o proponente ter plena e inequívoca ciência de que tal obrigação possui natureza jurídica 
diversa e valor inferior ao da contraprestação devida pelo custeio plano de saúde, não se confundindo, em qualquer hipótese, com a 
primeira mensalidade, que deverá ser quitada no prazo e na forma previstas na proposta.

Declaro que, por ocasião da contratação, recebi todas as informações pertinentes às diferenças entre o plano ora contratado (Plano Coletivo por 
Adesão) e os Planos Individuais/Familiares, sobretudo no tocante à forma e à periodicidade do reajuste, cuja data base será verificada a partir da 
contratação entre minha entidade e a Administradora de Benefícios (e não no momento da assinatura desta proposta). Declaro, ainda, que me foi 
explicada a abrangência da cláusula 12 deste contrato, cujo texto está em total conformidade com a Resolução Normativa n°195 da ANS (Agência 
Nacional de Saúde), que em seu Art.19, §1.dispões que: “Para fins do disposto no caput, considera-se reajuste qualquer variação positiva na 
contraprestação pecuniária, inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico-atuarial do contrato”. Por fim, declaro que me foi 
informado que os índices de reajuste do meu contrato não seguirão os parâmetros aplicáveis aos Planos Individuais/Familiares, podendo variar 
em porcentuais maiores tendo em vista uma eventual alta sinistralidade que venha a ser apurada a cada período de 12 meses.

Declaro que as informações aqui prestadas e os documentos apresentados são absolutamente verdadeiros e completos, e me responsabilizo civil 
e criminalmente por eles.

ATENÇÃO: O valor de angariação deverá ser inferior à sua mensalidade.

Assinatura do proponente titular (passível de reconhecimento em cartório)

Assinatura do Corretor(a)

                                                            ,           /             /              .
        Local                             Data

Forma de cobrança: Boleto Bancário ou outra forma definida pela 
Administradora.

Data de Vencimento da 1ª Mensalidade:          /            /                 .

Data de início de Vigência:          /            /                 .

Dia de Vencimento das Demais Parcelas: Todo dia                 de cada mês.

ATENÇÃO: A administradora de Benefícios disponibiliza em seu site 
(www.nunesegrossi.com.br) o boleto bancário para pagamento do 
benefício.

CARÊNCIAS
24 (vinte e quatro) horas para procedimentos de 
Urgência e Emergência.

60 (sessenta) dias para procedimentos das demais 
especialidades.

Segmentação: Odontológico
Abrangência: Nacional

Idade

Titular

Dependente 1

Dependente 2

Dependente 3

Dependente 4

Valor total em R$

Valores em R$

CIÊNCIA DE ENVIO DE INFORMAÇÕES
Os contatos e/ou simples comunicações aos Beneficiários poderão ser efetuadas exclusivamente por correio eletrônico (e-mail) ou por mensagens 
instantâneas via SMS ou WhatsApp, utilizando-se o endereço eletrônico e/ou o número de telefone móvel informados na presente proposta, forma 
que é mutuamente aceita pelas partes para todas as finalidades e atos pertinentes à execução contrato. O Beneficiário obriga-se a manter seus 
dados devidamente atualizados, informando qualquer alteração que inviabilize a comunicação entre as partes.
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Termo de Adesão
Contrato de plano odontológico coletivo por adesão

Termo de Adesão ao Plano de Assistência Odontológica
Contrato Coletivo por Adesão
Pelo presente, declaro expressamente para todos os fins de 
direito, ter recebido o Manual de Orientação para Contratação do 
Plano de assistência Odontológico e o guia de leitura contratual - 
GLC e estar ciente que de acordo com as seguintes normas para 
utilização do plano odontológico, as quais me obrigam, por mim e 
por meu(s) dependente(s) e agregado(s):
1. Este instrumento é o meu Contrato de Adesão (a “Proposta”) ao 
Contrato de Plano de Assistência a Saúde - Plano Odontológico 
Coletivo por Adesão (o “Benefício”), celebrado entre a Nunes 
& Grossi Administradora de Benefícios e Serviços LTDA (a 
“Administradora de Benefícios”) e Caixa Seguradora Odonto (a 
“Operadora”); é destinado à população que mantenha o vínculo 
com a minha “Entidade” que é a pessoa Jurídica Legitimada, 
indicada na página 1 (um) desta Proposta.
2. A aceitação de minha Proposta depende da comprovação 
do meu vínculo com a Entidade, sendo que os documentos 
comprobatórios desse vínculo estão sendo entregues por mim 
ao angariador, no ato da assinatura desta, para que a idoneidade 
deles seja conferida em até 15 (quinze) dias pela Administradora 
de Benefícios, podendo esta Proposta, ser recusada em razão da 
falta de minha elegibilidade. Em caso de recusa dessa Proposta, 
a taxa de angariação será devolvida a mim pelo angariador que 
a recebeu.
3. Somente serão aceitos como dependentes, o meu cônjuge ou 
meu(minha) companheiro(a); o(a) meu(minha) filho(a) solteiro(a), 
o meu(minha) enteado(a) solteiro(a) sob minha guarda ou 
tutela judicial todos até 40 anos. Os Associados Dependente(s) 
devem obrigatoriamente, estar inscritos no mesmo tipo de Plano 
Odontológico optado pelo titular.
4. Sou o único responsável pelos documentos e informações 
fornecidos por mim e por meu(s) dependente(s) sobre toda e 
qualquer circunstância que possa influir na aceitação desta 
Proposta, na manutenção ou no valor mensal do benefício, 
sabendo que omissões ou dados errôneos acarretarão a 
perda de todos os meus direitos, bem como os do(s) meu(s) 
dependente(s), decorrentes do benefício.
5. Após a aceitação desta Proposta, o benefício terá inicio na data 
indicada no campo “Data de Vigência”, e tanto eu quanto meu(s) 
dependente(s) indicado(s) passaremos a ser denominados 
“beneficiários”.
6. Assim que eu assumir a condição de beneficiário titular, fica 
outorgado a Administradora de Benefícios amplos poderes 
para me representar, assim como o(s) meu(s) beneficiário(s) 
dependente(s), perante a Operadora e outros órgãos, em especial 
a ANS, no cumprimento e/ou nas alterações deste benefício, bem 
como nos reajustes dos seus valores mensais.
7. O contrato coletivo firmado entre a Administradora de Benefícios 
e a Operadora, contrato que passarei a integrar, vigorará por 
prazo indeterminado, desde que não ocorra denúncia, por escrito, 
de qualquer das partes, seja pela Administradora de Benefícios 
ou pela Operadora. Em caso de rescisão desse contrato coletivo, 
a Administradora de Benefícios me fará a comunicação desse 
fato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
8. O contrato coletivo por adesão somente poderá ser rescindido 
imotivadamente após a vigência do período de 12 meses. Caso 
o beneficiário solicite exclusão, ou fique inadimplente dentro do 
período mínimo de vigência deste CONTRATO, será cobrado o 
valor da contribuição mensal vigente à época do fato, multiplicada 
pelo número de meses faltantes para completar 12 (doze) meses da 
contratação do benefício, respeitando o multiplicador mínimo de 6 

(seis). A exclusão do beneficiário será efetivada mediante o envio da 
solicitação por escrito, redigida pelo titular inscrito no Plano.
8.1. Após o período de 12 (doze) meses da adesão do beneficiário 
ao contrato coletivo por adesão, este passará a vigorar por prazo 
indeterminado, podendo ser rescindido pela Administradora de 
Benefício ou pelo Beneficiário mediante prévia notificação, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, quando serão devidas 
as respectivas mensalidades.
9. Poderei, assim como meu(s) beneficiário(s) dependente(s), 
utilizar o benefício por meio dos prestadores credenciados da 
Operadora respeitadas as condições contratuais de cada plano. 
Estou ciente de que, exclusivamente em casos de urgência e 
emergência comprovada, ocorrida em localidades onde não 
existam prestadores credenciados da Operadora as regras 
estarão definidas no Manual de Orientação Beneficiário/Usuário.
10. Os prazos de carência são os períodos nos quais nem eu 
nem meu(s) beneficiário(s) dependente(s) teremos direito a 
determinadas coberturas, mesmo que em dia com o pagamento 
do benefício. Haverá prazos de carências para utilização do 
benefício conforme tabela indicativa da qual tive ciência e que 
também consta no Manual de Orientação Beneficiário/Usuário. 
Para efeitos de isenção de carências, devem-se observar as 
normas regulamentares da ANS e a legislação em vigor e, se 
houver redução de carências, deve-se observar o Aditivo de  
Carências Contratuais que pode acompanhar esta Proposta.
11. A data de vencimento do pagamento do valor mensal do 
benefício, bem como sua forma, serão aquelas indicadas na 
Proposta, sendo que a falta de pagamento na data do seu 
vencimento acarretará multa compensatória de 2% (dois por 
cento) sobre o referido valor mensal do benefício e acréscimo 
de juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do 
benefício. No período de inadimplência, poderá ocorrer 
a suspensão automática do benefício no dia seguinte ao 
inadimplemento, cuja utilização somente será restabelecida 
em até 5 (cinco) dias úteis, a partir da quitação do(s) valor(es) 
pendente(s), acrescido(s) dos encargos supracitados, observada 
a possibilidade de cancelamento, conforme disposto no item 14, 
“(II)”, desta Proposta.
12. Independentemente de meu ingresso como beneficiário, 
o valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e 
contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada, na 
seguintes situações: (I) reajuste anual (financeiro e/ou por índice 
de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, 
utilização dos serviços odontológicos e uso de novas tecnologias, 
nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) 
meses, contados da data de assinatura do contrato coletivo 
firmado entre a Administradora de Benefícios e a Operadora ou da 
última aplicação de reajuste anual; (II) em outras hipóteses, desde 
que em conformidade com as normas e legislação em vigor
13. Devo solicitar e informar expressamente a Administradora 
de Benefícios toda e qualquer alteração cadastral, tal como a 
eventual perda de elegibilidade e o cancelamento da adesão 
ao benefício, respeitando os prazos e as condições gerais e 
particulares do Benefício.
14. O benefício poderá ser cancelado: (I) por solicitação 
expressa minha, como beneficiário titular, à Administradora de 
Benefícios, observados os prazos e as condições estabelecidos 
pela Administradora de Benefícios; (II) automaticamente, pela 
falta de pagamento de 1 (um) valor mensal do benefício por 
prazo superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do início da 
data de vigência do mês inadimplido, com minha consequente 
exclusão e a de meu(s) beneficiário(s) dependente(s), sem 
prejuízo da cobrança do(s) valore(s) pendente(s) e observando 
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Termo de Adesão
Contrato de plano odontológico coletivo por adesão

Assinatura do proponente titular
(passível de reconhecimento em cartório)

Nome legível do vendedor

CPF do vendedor

                                                            ,           /             /              .
        Local                             Data

Em caso de dúvida, ligue para a
Central de Atendimento Nunes & Grossi: 4003 5224

Declaro que li, entendi e que concordo com os termos,
condições e cláusulas do contrato.

também o disposto às cláusulas 8 a 8.1; (III) pela perda da minha 
elegibilidade na Entidade; e (IV) por motivo de falecimento do 
beneficiário. O beneficiário poderá ainda ter o atendimento 
suspenso automaticamente após a data de vencimento nos 
casos de falta de pagamento: O Associado também será 
excluído: (V) em caso de rescisão do contrato de Plano de 
Assistência Odontológica celebrado entre a CONTRATANTE e 
a Caixa Seguradora; (VI) quando o titular perder vínculo com a 
CONTRATANTE, e no caso de dependente e agregado, quando 
perder o vinculo de dependência com o titular ou; (VII) quando 
devidamente comprovada a fraude em documento ou informação 
pertinentes à utilização dos serviços contratados.
15. Tenho ciência que a Administradora de Benefícios poderá 
realizar a cobrança judicial ou extrajudicial; caso haja pendência 
financeira de pagamento do Benefício, através de e-mails, 
torpedo SMS e/ou qualquer outro meio legal de comunicação.
16. No caso de cancelamento do benefício, devolverei 
imediatamente à Administradora de Benefícios os cartões de 
identificação do(s) beneficiário(s). Caso a devolução não seja 
efetuada, assumirei ainda todas as responsabilidades civis, 
criminais e financeiras por toda e qualquer utilização indevida do 
benefício, incluindo a utilização por terceiros, com ou sem meu 
consentimento.
17. Poderei postular nova adesão ao benefício, mediante: (I) 
aceitação pela Administradora de Benefícios; (II) quitação de 

eventuais débitos anteriores; e (III) cumprimento de novos prazos 
de carência, independentemente do período em que permaneci 
no contrato coletivo.
18. Devo encaminhar prontamente a Entidade, Administradora de 
Benefícios e/ou Operadora, quando qualquer uma delas solicitar, 
documentos complementares e comprobatórios referentes a 
todas as informações declaradas.
19. Poderei desistir dessa Proposta, sem nenhum ônus, desde 
que tal decisão seja comunicada por escrito à Administradora de 
Benefícios no Prazo máximo de 7 (sete) dias, contados a partir 
da data de minha assinatura neste instrumento, autorizando a 
cobrança da taxa de Angariação do valor mensal do benefício, 
caso esse prazo não seja observado.
20. O Foro para dirimir quaisquer questões oriundas da presente 
Proposta é o de domicílio da Administradora de Benefícios. 
Após ter lido os termos e estar totalmente de acordo com as 
condições prévias para a aceitação desta Proposta, é de livre 
e espontânea vontade que manifesto a intenção de fazer minha 
adesão, e a do(s) meu(s) dependente(s) indicado(s) na Proposta, 
ao benefício. Estou ciente de que os cartões de identificação 
do(s) beneficiário(s) serão enviados a mim tão logo eu e meu(s) 
dependente(s) tenhamos sido aceitos e nossos registros estejam 
regularizados na Operadora.
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Consulte o guia médico com a sua rede credenciada no site da Operadora:

www.odontoempresas.com.br

Assuntos referentes à Operadora

Assuntos referentes à Administradora
NUNES & GROSSI BENEFÍCIOS
Toda e qualquer informação, tais quais:

Para maiores informações, ficamos à disposição em nosso canais habituais 

LEMBRE-SE: O seu plano coletivo por adesão inicia a partir da data de vigência do contrato, localizado na primeira pá-
gina do documento, caso esteja em branco, entre em contato e verifique também junto ao seu consultor        4003 5224

NuneseGrossi.com.br SAC - Todo o Brasil: 4003 5224

• Informe de rendimentos;
• Inclusão de dependentes;
• Esclarecimentos sobre detalhes do seu contrato/plano;
• Informações sobre pagamento de mensalidades;
• Informações sobre rescisão do plano;
• Dúvidas sobre reajustes;
• 2ª via (boleto/carteirinha);
• Data de vencimento dos boletos.

CAIXA SEGURADORA ODONTO

Agendamento de consultas Guias e autorizações
de exames médicos

Rede CredenciadaAgendamento médico

Central de Serviços 24h: 4003 7707 SAC - Todo o Brasil: 0800 880 7707
Capitais e Regiões Metropolitanas Demais regiões do Brasil



1ª via: Administradora / 2ª via: Beneficiário (V1.06/2020)

Proposta n°OPS n°23

31098- 1

UMA EMPRESA DO GRUPO

Carta de Ciência de Reajuste

CARTA DE CIÊNCIA DE REAJUSTE

Eu___________________________________________________________________________, 

portador(a) do CPF/MF nº ___________________________, declaro para os devidos fins de direito, que 

estou ciente que a data de reajuste a ser aplicado no contrato de plano coletivo por adesão, junto à 

Operadora de Saúde ________________________________, por meio da Entidade de Classe a qual 

sou associado(a), conforme disposto na Proposta Contratual acima, que é contratado e administrado 

pela Nunes & Grossi Administradora de Benefícios e Serviços Ltda, será aplicado anualmente no mês de 

_________________, e não terá relação com a data de minha adesão ao contrato em referência.

Declaro também que tenho ciência que meu Plano Coletivo por Adesão seguirá as regras legais próprias 

para reajuste que consideram entre outros fatores o cálculo da sinistralidade e que estas regras são 

distintas dos reajustes aplicados nos Planos Individuais para Pessoas Físicas que são determinados 

anualmente pela ANS (Agência Nacional de Saúde).

Desta forma, estou ciente que o valor total expresso em minha Proposta Contratual sofrerá, em 

___________________ de 20______, a aplicação de reajuste nos termos da ANS para Planos Coletivos 

por Adesão sobre o valor mensal do meu benefício e de meu(s) dependente(s).

Assinatura do proponente titular

Nome do Corretor

Assinatura do Corretor

                                                            ,           /             /              .
        Local                             Data


