
Tabela 2020
PME 

AESP ODONTO - EMPRESARIAL 

DE 03 A 20 VIDAS 

R$20,00
DE 21 a 49 VIDAS DE 50 A 99 VIDAS ACIMA DE 100 VIDAS 

R$17,00 R$15,00 À negociar

IMPORTANTE

*Todo bene�ciário terá direito ao aparelho ortodôntico
metálico convencional gratuitamente; documentação
ortodôntica e manutenções serão pagos pelo
bene�ciário diretamente ao prestador conveniado*.
*Consulte condições direto com o prestador.

Vigência: Após entrada na operadora
Vencimento: Mesmo dia de vigência

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DO PME|JURÍDICO

CONSULTORIA PERMANENTE: Temos um gerente disponível para propor soluções e esclarecer suas 
dúvidas, garantindo um melhor acompanhamento personalizado a empresa.

CREDENCIAMENTO: Mais de 7.000 credenciados em todo território nacional.

LIMITE DE IDADE: Sem restrições.

LIMITE DE PROCEDIMENTOS: Sem limites de procedimentos odontológicos.

ADESÃO: Sistema de livre adesão ao plano odontológico pelos funcionários, sendo optativa a inclusão
de dependentes e agregados, custeado integralmente pelo associado. *DEPENDENTES: Esposa(o), 
Companheira(o), Filhas(os) e Equiparados. *AGREGADOS: Pai, Mãe, Sogra(o) e Sobrinha(o). 

DURAÇÃO DO CONTRATO: O prazo mínimo de vigência será de 18 meses, podendo ser prorrogado por tempo
indeterminado, se as partes assim concordarem.

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA:  24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados.

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS COMPLEMENTARES: Todos os procedimentos não cobertos pelo contrato poderão
ser realizados pelos usuários com preços e parcelamentos especiais. (Consulte direto com o prestador)

Central de agendamento para consultas
Nossa equipe está a disposição para
o agendamento de consultas de avaliação, 
dando mais facilidade e comodidade aos 
nossos associados.  

Aplicativo AESP ODONTO

O aplicativo AESP ODONTO 
foi desenvolvido para nossos
clientes terem acesso rápido 

e direto a todos os nossos serviços.
Disponível para android e IOSSAC : (11) 2813-5609 | 0800 77 20 161

(11) 9. 9930-0656

Estados
PE - PB - RN - AL 

*A partir de 3 vidas (com ou sem vínculo societário
/empregatício) *Dependentes: esposa(o), �lhas(os)
 e equiparados. Agregados:Pai, mãe,sogra(o) e sob-
rinha(o). *Documentação necessária: Cópia do
contrato social, RG e CPF ou CNH do sócio ou 
do resposável pela empresa; Comprovante de
endereço (Não é necessário apresentar docu-
mentação dos funcionários e dependentes).
*Tipos de CNPJ’s aceitos: MEI - EI - LTDA - 
EIRELI - S.A e CEI.

CARÊNCIA 
ZERO

Para todos
os tipos de

contratação
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www.aespodonto.com.br

Rede Credenciada
A Aesp Odonto desenvolve redes

específicas com profissionais qualificados 
em todas as especialidades, considerando 

número de beneficiários e localização 
geográfica. Garantimos qualidade e 

agilidade em adequação de rede em 
qualquer região do país.

Departamento técnico qualificado para garantir 
agilidade na monitoração e análise de todos os 
tratamentos de nossos beneficiários, incluindo
a avaliação radiográfica dos procedimentos odontológicos.

Monitoramento de qualidade

Alameda Grajaú, 60 - sala 2814 | Alphaville - Barueri - CEP 0654-050
                     E-mail: aespodonto@aespodonto.com.br



PESSOA FÍSICA

Tabela 
Estados
PE - PB - RN - AL 

2020

Agendamento de consulta do bene�ciário 
de acordo com a sua preferência de horário 

e localização. (Prazo de 72h para agendamento)

   EMAIL: aespodonto@aespodonto.com.brSAC : (11) 2813-5656

Data 
de 

adesão
01 a 30

Vencimento
mesma data
do contrato

R$29,90* Boleto anual

R$34,90 Cartão recorrente

R$34,90  Boleto Mensal

CARÊNCIA ZERO

      CARÊNCIA

                   

Cobertura para mais de 230 procedimentos

Central de agendamento exclusivo

Cobertura para prótese de acordo com rol ANS

Odontologia com atendimento nacional

Aparelho + Documentação Ortodôntica (Master Ouro Top)

Clareamento ao �nal do tratamento (Master Ouro Top)*

Sem limite de uso 

Master Prata Master Ouro Top

CARÊNCIAS E VANTAGENS (Master Prata e Master Ouro)

FORMAS DE PAGAMENTO DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Titular
-RG ou CPF
- ou CNH
-Comprovante 
de endereço

Dependente até 14 anos
-RG ou CPF
- ou Certidão de nascimento

Dependente acima de 15 anos
-RG ou CPF ou CNH

Cartão de crédito com cobrança anual

Cartão de crédito com corbança recorrente

Boleto bancário

AESP ODONTO - INDIVIDUAL 

      CARÊNCIA

R$29,90* Cartão anual CARÊNCIA ZERO

R$89,90 Cartão Recorrente

R$94,90  Boleto Mensal       CARÊNCIA

R$84,90* Boleto Anual

      CARÊNCIA

R$84,90* Cartão Anual CARÊNCIA ZERO

CARÊNCIA ZERO

60 Dias

24 horas

30 Dias

30 Dias

30 Dias

30 Dias

60 Dias

60 Dias

Urgência e Emergência

Dentística - Restauração (Obturações)
em amálgama e resina

Periodontia - Raspagem supra gengival

Profilaxia - Limpeza e aplicação de flúor

                    Odontopediatria
          (Limpeza e aplicação de flúor em crianças com até 12 anos)

Cirurgias (Oral extrações - Exceto SISO)

      Ortodontia (Aparelho + manutenção*)

     Endodontia (Tratamento de canal)

*Aparelho do tipo metálico convencional; manutenção mensal

180 Dias          Prótese (Coroa Unitária) Rol mínimo ANS

180 Dias Extração de dente SISO 

(Apenas no plano MASTER OURO TOP)

Cobertura exclusiva APENAS ao tratamento ortodôntico* 

*Necessária a compra do plano de 1 ano, no valor de R$358,80
(Por pessoa). 

*Necessária a compra do plano de 1 ano, no valor de R$1.018,80
(Por pessoa). 
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Tudo que você espera de 
um Plano Odontológico 
a AESP ODONTO tem!  

Tudo que você espera de 
um Plano Odontológico 
a AESP ODONTO tem!  

Mais de 7.000 
credenciados pelo Brasil

Mais de 7.000 
credenciados pelo Brasil


