
NOVIDADE BELO DENTE

Prezados Clientes,

Com o objetivo de agilizar e otimizar o atendimento clínico, agora o beneficiário poderá
usar  sua senha de acesso no momento do atendimento em nossa rede credenciada,
dispensando o uso da carteirinha.

Assim,  o  beneficiário  confirma  a  realização  do  procedimento  no  ato  do  atendimento
mediante senha pessoal e documento oficial com foto.

Gentileza divulgar para seus funcionários que nosso beneficiário pode adquirir sua senha
pelo  site  www.belodente.com.br ou  através  do  aplicativo  disponível  gratuitamente  no
google play.

Lembramos que a senha é pessoal e intransferível, por isso, cuide bem dela e mantenha
o sigilo.

Seu sorriso é a nossa inspiração!

Segue abaixo passo a passo para ter acesso à sua senha e carteirinha virtual:

SITE

Ao acessar o site www.belodente.com.br, clique em “Área do Beneficiário”.

http://www.belodente.com.br/
http://www.belodente.com.br/


Se você já tem acesso a essa Área Restrita do Beneficiário, sua senha de atendimento é a mesma 
utilizada para o Login.
Caso não tenha, você deve clicar em “Esqueci minha senha/ Nova Senha”.

Aqui, você tera que preencher os campos obrigatórios (que contém um asterisco ‘*’ em frente), 
email e clicar em “Solicitar senha”. Uma senha será enviada para o seu e-mail.



Com a senha em mãos, você acessará novamente a “Área do Beneficiário” na página inicial do site
e fará o Login. A partir daí você já tem acesso à sua Carteirinha virtual e a sua senha de 
atendimento.

APLICATIVO

Após o Download do aplicativo, clique na
“ÁREA DO BENEFICIÁRIO”



Coloque os dados obrigatórios (Data de nascimento e CPF),
Depois clique em “RECUPERAR SENHA” 

Bem-vindo a Área do Beneficiário.
Agora, você pode ter o atendimento

sem estar com a carteirinha em mãos,
a partir da senha.

Qualquer dúvida, não hesite em ligar nos números 0800 701 3803 e (31) 3048-6100. 
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