
 



Para ter acesso aos benefícios inerentes ao Plano terá de apresentar nas clínicas do nosso 

directório o nosso cartão personalizado! 

 

 

 

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 na Av. João Crisóstomo nº 30, 5º em Lisboa 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 associado  da   ANET 

VALIDADE DO PLANO 

O Plano é valido por um ano (365 dias) a contar da data da emissão do cartão DentalClinic. Não tem renovação 

automática. 

O VALOR DO PLANO É PAGO QUANDO? 

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.  

CUSTO DE SUBSCRIÇÃO DO PLANO 

De acordo com o estabelecido no protocolo de parceria o valor de subscrição do plano DentalClinic é: 

“Os sócios, colaboradores e familiares da ANET, poderão usufruir do Plano de Medicina Oral - DentalClinic New 

Generaction, mediante o pagamento de ( Ver tabela  ) ano, que lhes irá proporcionar acesso à rede clínica nacional da 

DentalClinic Newgeneraction a valores fixos conforme directório clínico e tabela de valores constantes em 

www.newgeneraction.com.pt “ 

 

VANTAGENS DO PLANO 

Com o cartão DentalClinic vai ter nas clínicas aderentes preços fixos durante a validade do cartão. Os valores da nossa 

tabela representam já essa diferença de 40 a 55% abaixo do valor médio praticado nas clínicas. Compare e depois 

decida!  

Os sócios, colaboradores e familiares da ANET, poderão usufruir do Plano de Medicina Oral - DentalClinic New 

Generaction, mediante o pagamento de 60,0€ ano, que lhes irá proporcionar acesso à rede clínica nacional da 

DentalClinic Newgeneraction a valores fixos conforme directório clínico e tabela de valores constantes em 

www.newgeneraction.com.pt, de que se junta uma cópia à data da assinatura e que fica a fazer parte integrante deste 

protocolo de colaboração. 

http://www.newgeneraction.com.pt/
http://www.newgeneraction.com.pt/
http://www.newgeneraction.com.pt/


 

 CARTÃO VERSUS SEGURO 

Um casal com três ou mais filhos tem um seguro de saúde com um plafond de 750€ para a estomatologia, 

abrangendo a seguro de saúde outras áreas da medicina. Um ou dois elementos do agregado familiar 

precisam de tratar os dentes: fazer um implante e o outro colocar aparelho de correcção. 

Se fizerem os tratamentos pela apólice de seguro tem a comparticipação dos 750€ pagando o restante do seu 

bolso ao preço normal da clínica o que comportará 1500€ aproximadamente (preço médio de mercado).  

Se o agregado familiar optar por subscrever o nosso Plano DentalClinic independente do seguro terá como 

custo de 1.740€ (adesão familiar são 200€/ano, mais 520€ aparelho duas arcadas e mais 1020€ do implante). 

Mas submete à Companhia de Seguros os recibos dos tratamentos e beneficia do reembolso de 750€. 

Ou seja pela Companhia de Seguros teria de pagar do seu bolso cerca de 1.500€, subscrevendo o nosso Plano 

para os mesmos tratamentos na mesma clínica terá o custo final de 990€, continuando a poder tratar da 

saúde oral aos preços fixos da nossa tabela durante a validade do contrato. 

 

- O mesmo casal sem seguro, a poupança com o nosso Plano DentalClinic seria muito maior. 

 

 

 

TABELA PARA O AGREGADO FAMILIAR 

 

A) ADESÃO AO PALNO GERAL (ANUAL): 

 

2 Utentes --------------------------------------------------- 115,0 €  

3 Utentes --------------------------------------------------- 160,0 € 

4 Utentes --------------------------------------------------- 200,0 € 

Mais de 6 acresce 30,0€ por utente  

 

B) PARA ADERIR A TRATAMENTOS DE ELEVADO CUSTO QUE ESTEJAM EM CAMPANHA: 

 INCREMENTO DE ADESÃO 

 PLANO FAMILIAR   100,0€ / beneficiário (a) 

 PLANO INDIVIDUAL   100,0€ 

 

 



Aquando da adesão será emitida uma «credencial» para a clínica aderente cuja validade é igual à validade do 

contrato. 

(a) Quando no mesmo agregado familiar existir a necessidade de subscrever para mais do que um beneficiário 

tratamento de elevado custo (implante) será estudada a situação com as clínicas aderentes de forma a 

minimizarmos o custo de intervenção. 

OBS: estão incluídos nos tratamentos de elevado custo e objecto de campanhas promocionais por parte da 

“DentalClinic New Generaction” os implantes dentários, aparelhos de correcção e branqueamento a laser.  

No branqueamento a laser o “incremento de adesão” é de 25,0 € por familiar e 25,0€ para o individual. 

 

As campanhas  serão  comunicadas   à  ANET  para que as publicite junto dos seus associados 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

PREVENIR HOJE É MANTER-SE SAUDÁVEL AMANHÃ! 

 

 


