
6. INFORMAÇÕES GERAIS: OPÇÃO DE CONTINUIDADE NO PLANO ODONTOLÓGICO 

Termo de Opção de Continuidade 
(Conforme Arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98 e RN 279) 

 

 

  ANS: 351563 
 

1. DADOS  CADASTRAIS TITULAR 
CÓDIGO EMPRESA ATUAL NOME EMPRESA  PLANO VIGENTE 

NOME COMPLETO 

DATA DE NASCIMENTO S 

E 

E.C. CPF PIS/PASEP CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE 

NOME COMPLETO DA MÃE 

CEP RUA/AVENIDA (INCLUIR COMPLEMENTO) NÚMERO 

BAIRRO CIDADE U.F. TELEFONE 

EMAIL DIA DE VENCIMENTO 

INFORMAÇÕES PARA COBRANÇA 
( ) BOLETO BANCÁRIO – Receberá no endereço informado acima, boleto para pagamento 

2. DADOS DEPENDENTES 
1 NOME COMPLETO 

DATA DE 

NASCIMENTO 

SEXO CPF DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE 

E 

. 

G.P. NOME COMPLETO DA MÃE 

2 NOME COMPLETO 

DATA DE 

NASCIMENTO 

SEXO CPF DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE 

E 

. 

G.P. NOME COMPLETO DA MÃE 

3 NOME COMPLETO 

DATA DE 

NASCIMENTO 

SEXO CPF DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE 

E 

. 

G.P. NOME COMPLETO DA MÃE 

4 NOME COMPLETO 

DATA DE 

NASCIMENTO 

SEXO CPF DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE 

E 

. 

G.P. NOME COMPLETO DA MÃE 

3. VALOR TAXA MENSAL EM R$ 

TITULAR                                               +
                                                            

DEPENDENTE(S)  =          VALOR DA PRIMEIRA MENSALIDADE: 

4. DADOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO E PERÍODO DE VALIDADE DO BENEFICIÁRIO DO PLANO CONTINUIDADE 
DATA DO INÍCIO DA 

CONTRIBUIÇÃO 

DATA DA COMUNICAÇÃO DO AVISO 

PRÉVIO OU APOSENTADORIA 

VIGÊNCIA DO PLANO CONTINUIDADE 

INÍCIO DE VIGÊNCIA DA COBERTURA TÉRMINO DE VIGÊNCIA DA COBERTURA 

OPERADORAS DATA INÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO DATA TÉRMINO DA CONTRIBUIÇÃO TOTAL DE MESES 

ATUAL    

ANTERIOR (1)    

ANTERIOR (2)    

5. DECLARAÇÃO 

Declaro para os fins do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98, regulamentados pela RN n°279 e suas 
atualizações, ter ciência dos direitos e deveres assegurados pela referida Lei e Resoluções e, declaro que OPTEI 
pela continuidade da condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial existentes 
durante a vigência do contrato de trabalho, juntamente com os dependentes designados no Item 2, assumindo 
neste ato a responsabilidade pelo pagamento integral das mensalidades, observadas as informações constantes 
no verso deste Termo. 
LOCAL E DATA ASSINATURA DO TITULAR OU RESPONSÁVEL LEGAL (CASO BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE 

DEMITIDO OU EXONERADO 

APOSENTADO 
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COMUNICADO PARA OPÇÃO PELA CONTINUIDADE – ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9656/98 

 
 
 
6.1 - Prazos de Direito 

 6.1.1 - O prazo para a opção pela manutenção da condição de beneficiário é de até de 30 (trinta) 
dias, após o comunicado da empresa, que deverá ser formalizado no ato da comunicação do aviso prévio, a ser 
cumprido ou indenizado, ou da comunicação da aposentadoria. 

 
 6.1.2 - Demitidos ou exonerados sem justa causa 

O período de manutenção será igual a 1/3 (um terço) do tempo durante o qual contribuiu para o pagamento da 
contraprestação pecuniária do plano privado de assistência odontológica, sendo-lhe garantido um período mínimo 
de 06 (seis) meses e, no máximo, um período de 24 (vinte e quatro) meses. 

 
 6.1.3 - Aposentados: 

A) Com menos de 10 (dez) anos de contribuição: o direito de permanência no plano será proporcional 
ao tempo de contribuição, à razão de 1(um) ano para cada ano de contribuição. 

B) Com 10 (dez) anos de contribuição: o direito de permanência no plano será garantido por prazo 
indeterminado, observadas as condições previstas no item 6.5 abaixo. 

 
6.2 - Da Vigência do Período de Manutenção 
A vigência do período de manutenção será contada a partir da efetivação do cadastro. 

 
6.3 - Da Mensalidade 

 6.3.1 - O valor da mensalidade corresponderá ao valor integral do plano de assistência à odontológica 
(valor pago pelo empregador + contribuição paga pelo empregado – titular e dependentes. 

 
 6.3.2 - As mensalidades deverão ser pagas na data de vencimento, por meio de boleto, sob pena de 

suspensão das coberturas após de 10 (dez) dias do vencimento. O restabelecimento das coberturas se dará em 
até 72 horas após o pagamento. 

 
 6.3.3 - As mensalidades serão corrigidas na mesma periodicidade e percentuais aplicados a 

Empresa Contratante. 
 
6.4 - Da Carteira de Identificação 

A carteira de identificação será enviada ao endereço informado. 
 
6.5 - Da Perda do Direito dos Beneficiários Titulares e seus Dependentes aos direitos dos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98 

 
A perda do direito a manutenção da condição de beneficiário se dará nas seguintes hipóteses: 

A) Pelo término dos prazos estabelecidos na Lei e reproduzidos no item 6.1 deste Termo; 
B) Quando o beneficiário titular for admitido em novo emprego; 
C) Na falta do pagamento da mensalidade do plano em prazo superior a 30 (trinta) dias de seu 

vencimento; 
D) Por fraude praticada pelo Beneficiário Titular ou dependentes ou devido a inobservância das 

obrigações estabelecidas na lei ou no Contrato firmado entre Contratante e a Belo Dente; ou 
E) Quando do cancelamento do contrato firmado entre a Belo Dente e a Contratante. 

 
6.6 - Qualquer alteração nas condições contratuais vigentes com a Contratante, ou na legislação vigente, serão 
aplicadas no que couber a este Termo, mesmo que retroativamente. 

 
 6.7 - Da documentação obrigatória 
Na opção pela manutenção da condição de beneficiário deverá ser apresentada a documentação informada no 
Comunicado para Opção de Continuidade, apresentado pela empresa contratante. 

LOCAL E DATA ASSINATURA DO TITULAR OU RESPONSÁVEL LEGAL (CASO BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE 
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Nome da Empresa   

 
É garantido aos ex-empregados, demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados que contribuíram mensalmente 
para o pagamento da contraprestação pecuniária do plano privado de assistência odontológica em decorrência de vínculo 
empregatício, o direito de manterem a condição de beneficiários deste plano, nas mesmas condições de cobertura de que 
gozavam quando da vigência do vínculo de emprego, desde que assumam o pagamento integral da respectiva 
contraprestação pecuniária.(valor pago pelo empregador + contribuição paga pelo empregado: titular e dependente(s)). 
 
Não são consideradas contribuições: 
a) valores pagos pelo Titular relacionados à contribuição de dependentes e/ou agregados; e 
b) valores pagos pelo Titular correspondentes à co-participação; 

Tal benefício é extensivo aos dependentes inscritos quando da vigência do contrato de trabalho, sendo certo que serão 
excluídos do plano ao término dos prazos estabelecidos em lei para manutenção do benefício ou na hipótese de perderem 
a condição de dependência prevista no contrato. O direito de opção pela manutenção ou não no plano privado de 
assistência odontológica deverá ser manifestado em até 30(trinta) dias, contados da comunicação do Aviso Prévio ou da 
comunicação da Aposentadoria, por meio do Termo de Opção de Continuidade. 

Tendo lido, o COMUNICADO PARA OPÇÃO sobre os direitos dos Arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 - Lei de Planos de 
Saúde, declaro: 

(  ) Opção pela não continuidade da condição de beneficiário no Plano de Assistência odontológica; 
( ) Opção pela continuidade da condição de beneficiário no Plano de Assistência odontológica. 

Caso a opção seja pela continuidade, deverá ser encaminhado a documentação abaixo: 
- Termo de opção de Continuidade 
- Cópia deste comunicado assinado pelo Beneficiário Titular e pelo Responsável Contratante; 
- Carta de Concessão da Aposentadoria do INSS – Somente no caso de desligamento por aposentadoria 
- Comprovante de residência em nome do titular; 
- Cópias do RG do titular e dependente(s) quando maiores de 18 anos; 

  PARA SER PREENCHIDO PELA EMPRESA CLIENTE  
Informações Referente ao Desligamento do Funcionário 

Nome do Funcionário:  CPF  

1 - O Beneficiário foi excluído por: 
( ) demissão ou exoneração sem justa causa ( ) aposentadoria ( ) demissão após aposentado 

2- O beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa é um Beneficiário aposentado que continuava trabalhando na 
Contratante? ( ) Sim ( ) Não 

3- O Beneficiário contribuía para o pagamento do plano privado de assistência odontológica? ( ) Sim ( ) Não 

4- Por quanto tempo o Beneficiário contribuiu para o pagamento do plano privado de assistência odontológica? 
  anos  meses 

5- O ex-empregado optou pela sua manutenção como Beneficiário? ( ) Sim ( ) Não 
 

Importante: 
Esta documentação deverá ser encaminhada através do e-mail: posvendas@belodente.com.br, dentro do prazo legal 
para opção, que se refere em até 30 dias da data do COMUNICADO PARA A OPÇÃO ao funcionário. 

 
Local e Data:     /  /   

ASSINATURA DO EMPRESA CONTRATANTE ASSINATURA DO TITULAR OU RESPONSÁVEL LEGAL (CASO BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE 

 


