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ADITIVO DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA  
PARA INÍCIO DA COBERTURA ODONTOLÓGICA

CONTRATOS PESSOA JURÍDICA

DO OBJETO
Este aditivo tem por finalidade proporcionar a todos os beneficiários, que aderirem ao plano  
Dental WIN PRÓTESE, a redução do período de carência para os benefícios constantes  
na alternativa do plano contratado.

DAS NORMAS PARA CADASTRAMENTO
Somente terão direito os beneficiários inscritos na proposta contratual de um Contrato Pessoa 
Jurídica assinado durante o período de vendas autorizado para este ADITIVO, o qual está  
explicitado na Tabela de Vendas Amil.

DA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS
Fica alterado o item 16.1.2 e incluídos os itens 16.1.3, 16.1.3.1 e 16.1.3.2, no Contrato  
de Cobertura de Assistência Odontológica Pessoa Jurídica Dental Win 118-1 A Web – Prótese,  
de forma a  estabelecer as novas regras de carência, nos seguintes termos:

16.1.2. A regra de carência dependerá do número de BENEFICIÁRIOS existentes no Contrato  
no momento da respectiva inclusão, nos termos dos itens seguintes.

16.1.3. Os BENEFICIÁRIOS incluídos em contratos contendo entre 2 (dois) e 29 (vinte e nove) 
BENEFICIÁRIOS cumprirão os seguintes prazos de carência:

  16.1.3.1. Quando incluídos em até 30 (trinta) dias, contados da data da celebração  
do contrato, ou da data de sua vinculação à CONTRATANTE:

24 horas

Urgência, emergência, consultas, diagnóstico, odontologia 
preventiva, radiologia, dentística, cirurgias, periodontia (tratamento 
de gengiva), endodontia (tratamento de canal) e prótese  
(conforme rol de procedimentos e eventos em saúde vigente).

90 dias Ortodontia (instalação de aparelho).

180 dias
Prótese Dentária (de acordo com a cobertura contratada)  
e odontologia estética (clareamento dentário).

 16.1.3.2. Quando incluídos fora dos períodos descritos no item 16.1.1 do Contrato e no 
item 16.1.3.1 supra: 

24 horas Urgência e emergência.

60 dias
Consultas, diagnóstico, odontologia preventiva, radiologia,  
dentística, cirurgias, periodontia e endodontia.

90 dias Ortodontia.

180 dias Próteses e odontologia estética (clareamento dentário convencional).

DA VIGÊNCIA

Este aditivo terá validade na mesma data da vigência do contrato.


