
PROPOSTA DE ADESAO CONTRATO MODALIDADE COLETIVO POR ADESAO
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UNIODONTO SUL FLUMINENSE

PI-ANOS ODONTOLOGICOS
cNPJ 72.26í.803/000í-00

1 . DADOS DO TITULAR

Avenida Nossa Senhora da Conceição (Antiga Rua 4) n" 55
ConÍorto - CEP 27262-010 - Volta Redonda - RJ

Te lef ax: (24) 3348. 2231 / 3343. 6 1 84 - E-mail : u n iodonto.vr@uol.com. br

t t t t t l

l$ffiircÍÌto Sexo E. C.

[--l r _r,,resc. [-l t -soretno
| 1,.ËË'ii- | 13.9fi.,,f"

4 - SEPARADO OU DIVORCIADO

Númeõ - Complemi
2 - ENDEREçO PARA CORRESPONDÊNC|A

3 - DADOS DOS DEPENDENTES
cút- Nomê dos Dependentes SX EC Daia Nasimerìto Data de lndusão Prent. TP
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5 - REEMBOLSO
Caso o Usuário não consiga atendimento de urgência na rede própria, contratada ou credenciada poderá ÍecorÍer a qualquer pÍofissional, sendo-lhes
peÍÍÍtitida a solicitaçáode reembolso a UNIODONTO, do valordas despesas efetuadas, até o limite de R$ 15,00 (quinze Íeais)

DECLARAÇÃO
Dedato para fins de direito, que após ter ficado de posse de uma cópia desta Proposta deAdesão, seusAnexos do Cdntrato de Prestiaçáo deAssistência Odontológica,
For um teÍnpo que me permitiu estudar o s€u conteúdo, concordo com a fornia gráÍica utilizada e estou de pleno acordo com todos os seus itens, cláusulas e condições
mfafais.Dec|ãro'tambémestaÍdeacordocomacoberturacontratadaecientedosatoscomp|êmentares,assimdesignadososatosodonto|ógi6snãocobeÍtospe|oPlano,@nsntes
rAnexcldestaProposta,pelosquaisrespondeÍeicomacontrapreStaçãopecuniáÍianaformaemquemeforeÍgida,todaavezemquehouverasuaincidência'suieitandme.
mõ regulffimtadq$ da operadora e da preíadoÍa dos servìços. Essas declarações que faço, expressam a veÍdade e a vontade de timaÍ o ontíato em meu nome e de mtr dependsúes
4Ji reÌaciffiades, tendo cmhecímento que só seÍemos consideÍâdos definitivamente acêitos no Plano após reebêrmos o Cartão Uniodonto que nos idmtifi€ psante o Sistema N*i.ml
ì.Mffito.

Local Data Assinatura
I
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Eu,
Ílo

matrícula
autorizo a

a importância de
R$- por usuário ref. ao Plano Odontológico UNIODONTO, e Taxa de Adesão Única no valor de R$ por usuário
induída na primeira mensalidade, estando eu ciente que só terei direito a utilizar o plano após uma carência de
da data do primeiro pagamento, tendo direito ao atendimento de urgência logo após o pagamento da 1a mensalidade.

Local Assinalura

dias contados


