SulAmérica
Odonto
2 a 99 vidas

Com você para que sempre
possa escolher sorrir.

SulAmérica,

o maior grupo
segurador
independente
do País

A SulAmérica se orgulha de contar
atualmente com mais de 7 milhões de
clientes em sua carteira de produtos.
Atingimos esse número ao longo de
mais de 125 anos de atuação no
mercado, sempre baseados em uma
relação transparente, ética
e comprometida com a
sustentabilidade.

Gestão

compartilhada
A SulAmérica acredita que a gestão compartilhada é a chave para
uma relação duradoura e satisfatória.
O Portal SulAmérica Saúde Online disponibiliza diversos serviços
que possibilitam que a empresa gerencie o benefício de forma ágil
e eﬁciente.
• Consultar os dados de faturamento, segurados ativos,

movimentações ocorridas, entre outros;
• Inclusão, alteração e exclusão online de segurados;
• Acompanhar as solicitações de validação de tratamento;
• Consultar as tabelas de coberturas e reembolso, entre outros.

Duas modalidades de contratação:
Odonto PME
Para empresas de 2 a 29 vidas.

Odonto PME Mais
Para empresas de 30 a 99 vidas.
• Contratação livre*
• Abrangência nacional
• Reembolso em todos os planos - Brasil e Exterior
• Sem carência
• Sem coparticipação
• Portal SulAmérica Saúde Online - consulta à rede por geolocalização,

informações sobre coberturas e reembolso, entre outros
• Atendimento fácil e sem complicações - a liberação do atendimento é

realizada pelo dentista referenciado diretamente com a SulAmérica

SulAmérica

Odonto

* Mínimo

de 2 vidas para o Odonto PME e mínimo de 30 vidas para o Odonto PME Mais.

Planos e coberturas
O SulAmérica Odonto possui três opções de planos, que oferecem
diversas coberturas adicionais ao Rol da ANS, além de muitos
benefícios. Conﬁra algumas coberturas:

Planos

Coberturas
• Consultas - inicial e urgência
• Restaurações

Reembolso
1x
Tabela*

Odonto Mais

• Procedimentos preventivos
• Tratamento de canal
• Radiograﬁas diagnósticas
• Extrações
• Raspagem de tártaro
• Prótese (conforme Rol ANS)
• Odontopediatria
• Periodontia
• Cirurgia oral menor

Odonto Doc

• Limpeza (proﬁlaxia)

Todas as coberturas do plano
Odonto Mais e:
• Documentação Ortodôntica

Todas as coberturas do plano
Odonto Doc e:

Prestige PME

3x Tabela*

• Clareamento caseiro
• Clareamento a laser

Benefícios exclusivos:
• Rede referenciada exclusiva1
Spa Odontológico1, Concierge
e atendimento personalizado
Prestige

* TRSO: Tabela de Reembolso SulAmérica Odonto.
1 Disponível nos municípios de São Paulo - SP e Rio de Janeiro - RJ.

5x Tabela*

Aplicativo

SulAmérica Odonto
O segurado pode utilizar a versão digital do cartão de identiﬁcação
na rede referenciada, além de acessar diversos serviços como:
consultar a rede referenciada por geolocalização, consultar
farmácias conveniadas para desconto em medicamentos, solicitar ou
acompanhar reembolso e muito mais.
Um aplicativo completo. Baixe no seu smartphone e facilite sua vida
com funcionalidades como:

• Carteirinha Digital
• Consulta à rede referenciada atualizada por geolocalicação
• Pesquisa à rede de farmácias e lista de medicamentos com desconto
• Solicitação e acompanhamento de reembolso digital

Central de Serviços SulAmérica
Por esse canal é possível obter informações sobre
o seguro, formas de utilização, consulta à rede
referenciada, entre outros.

Descontos
Segurados SulAmérica Odonto dispõem de descontos em diversos
serviços como:
•Até 70% de desconto* em medicamentos nas maiores redes de

farmácias do Brasil.
• São mais de 25.000 farmácias, incluindo as principais redes:

Droga Raia
Drogasil

Araújo
Pague Menos

Drogaria São Paulo

Farmais

Onofre

Panvel

Pacheco
São descontos em medicamentos, itens de higiene pessoal,
perfumaria e beleza.

Além disso também oferece descontos em vacinas, materiais
hospitalares, spa, pilates, escola de dança e muito mais.

* Os descontos são aplicados com base no PMC - Preço Máximo ao Consumidor, regulamento pela ANVISA.

Conheça as condições especiais para contratação
do SulAmérica Odonto PME e PME Mais em
conjunto com o SulAmérica Saúde.

Peça SulAmérica Odonto
para o seu Corretor.
Para mais informações, acesse
sulamerica.com.br
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