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REGULAMENTO DA CAMPANHA 

“SEMANA DO BRASIL  2021 – Pessoa Física 

Período da Campanha: Válida das 0h do dia 02/09/21 às 23h59min do dia 13/09/21. 

 
Campanha válida para aquisições dos Planos Dental Pessoa Física seguindo o 

disposto neste Regulamento da Campanha. 

Campanha exclusivamente para pessoas físicas (contrato individual), contemplando 

os seguintes planos: 

 

1. SAFIRA – IF LE      registrado sob Código ANS: 478.173/17-2 

2. RUBI – CP IFLE registrado sob Código ANS: 478.172/17-4 
 
Na contratação dos planos odontológicos acima será disponibilizado o ”*clareamento em gel”, 

observadas as condições dispostas no presente regulamento e respeitados os prazos de carência 

para as modalidades abaixo: 

 Na aquisição do plano Dental Mensal Pessoa Física - 90 Dias 

*Clareamento em gel: Composto por Consulta + Gel + Moldeira/Placa 

Requisitos para utilização: Desde que haja indicação clínica e seja realizado pelo 
profissional credenciado à Operadora. 

 

Prazo de implantação: As condições são válidas para contratos vendidos, pagos e 
transmitidos no período da campanha.  

 

Contratos vigentes: As condições da campanha não são válidas para contratos já 

vigentes. 

 
Dependentes de contratos já existentes: As inclusões de dependentes em 

contratos com a data de início de vigência anterior à data da campanha não serão 

contemplados com a disponibilização do clareamento em gel. 
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IMPORTANTE: 

 

 Verifique atentamente as coberturas e condições gerais dos produtos. 
 

 Válido para um único evento (clareamento em gel) dentro dos doze 
primeiros meses contados da data de contratação para cada beneficiário 
inserido no plano. 

 A Odontoprev poderá, a seu exclusivo critério, estender o prazo desta 
promoção. 

 A Odontoprev não se responsabiliza por informações incorretas 

apresentadas pelo beneficiário. É de responsabilidade do beneficiário conferir seus 

dados cadastrais antes de realizar a   adesão. 

 Leia atentamente o regulamento antes de finalizar a adesão. 
 
 
 

Operadora: Odontoprev S/A CNPJ: 58.119.199/0001-51 

Nº de registro na ANS: 30194-9 

Central de Relacionamento: 0800 602 3332 


