SUBSCRIÇÃO DO PLANO
O Plano de Saúde Oral DentalClinic pode ser efectuado via net através da nossa página
www.newgeneraction.com.pt, directamente nas nossas instalações ou via correio.
Aquando da subscrição pode preencher os elementos do agregado familiar que vão
beneficiar do mesmo.
Quantos mais elementos beneficiarem menor será o custo por pessoa.
Na subscrição deverá indicar o número de sócio do Sindicato.

O VALOR DO PLANO É PAGO QUANDO?
O valor do Plano é pago:
- Após a subscrição
e
- Antes da emissão dos cartões personalizados que lhe darão acesso às clínicas aos valores
da nossa tabela.

O PAGAMENTO DO PLANO É PAGO NA SUA TOTALIDADE?
O pagamento do plano é efectuado na totalidade!
Quando o número de utentes é superior a dois, podemos acordar pagamento faseado:
- Com a subscrição o sócio subscritor pagará a emissão do seu cartão
- No pagamento seguinte indica-nos para qual dos beneficiários devemos emitir cartão
- No terceiro pagamento paga os restantes cartões

O QUE SÃO OS TRATAMENTOS DE ELEVADO CUSTO?
Tratamentos de elevado custo são todos os procedimentos médicos que tem um custo
nem sempre acessível ao rendimento das famílias portuguesas. Dentro destes
procedimentos focalizamos três:
- Implantes completos (parafuso em titânio e coroa metalocerâmica)
- Aparelhos de ortodontia (vulgo aparelhos de correcção)
- Branqueamento a laser

INCREMENTO DE ADESÃO
O incremento de adesão é igual no plano familiar ou individual.
Quando no mesmo agregado familiar beneficiário do plano um elemento tenha
necessidade de colocação de implante e outro tenha necessidade de aparelho de
correcção e queiram subscrever as campanhas em curso terão de pagar o incremento de
100,0€ para cada campanha
Quando num mesmo agregado familiar haja a necessidade de vários elementos
efectuarem tratamentos de elevado custo (implantes ou aparelhos de correcção)
estudaremos com as clínicas aderentes a possibilidade de minimizar o pagamento do
mesmo quando possam optar pela adesão às campanhas existentes.

O INCREMENTO DE ADESÃO É A SOMAR AO VALOR DO PLANO?
Para os tratamentos de elevado custo atrás enunciados conseguimos na zona da Grande
Lisboa a adesão de algumas clínicas no estabelecimento temporário de campanhas, que
permitem beneficiar de condições muito vantajosas.
Para usufruir dessas campanhas há que pagar o incremento de adesão.
Exemplo: Colocação de um aparelho de correcção
1. Pela nossa tabela a colocação de um aparelho de correcção fica a 520,0€ o
aparelho mais as consultas a 30,0€ por sessão durante sensivelmente um ano.
2. Aderindo à nossa campanha paga os 100,0€ de adesão, o aparelho é totalmente
co-participado (custo zero) e pagará por cada sessão 60,0€.
Exemplo: Colocação de um implante
1. Pela nossa tabela a colocação de um implante (parafuso em titânio e coroa
metalocerâmica) fica a 1020,0€.
2. Aderindo à nossa campanha paga os 100,0€ de adesão e o implante fica-lhe por
mais 700,0€
OBS: Se fizer mais do que um implante e quiser aderir à campanha em curso só tem como
incremento 100,0€ (independente do número de implantes)

