
UNIODONTC 
SISTEMA NACIONAL 	.-i:sOWWQL6C4CM 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
PLANO 000NTOLOGICO EMPRESARIAL 

TIPO: EMPRESARIAL sistema___________________ 

Nome do titular 	 , 	, Data de Nascimento: 

RG: Data de Expediçâo: CPF: Estado Civil N* da Certidão nascidos vivos: 
(Apartirde2010) 

Endereço Residencial: Complemento Sexo: 

F 1  MD  
castso do SUS: 

Bairro: I NI 1Cidade: CEP: 

Foste Residencial: Celular ou telefone de recado: 

E-mail: 

- 

Nome da mãe: 

a)ocônjuge; 	 f)osirrnãos; 
b) o convivente, havendo união estável, na lbnna da lei, sem eventual 	 g) os pais, avôs e bisavós; 
concorrSncia com o cônjuge, salvo por decisão judicial; 	 h) os tios e os sobrinhos; 
c)osfilhos; 	 i)osaogros; 
d)o enteado, menor sob a guarda por força de decisão judicialeo menor 	 j) os genros e as noras; 
tutelado; que ficam equiparados aos filhos; 	 k) os cunhados; 
C) os netos e bisnetos; 	 1)05 padrastos e madrastas. 

Dependente ir 	 Í Sexo: Parentesco: Data de Nascimento; 
EDMD / 	/ 

Data de E,q,ediç5o: 	CPF: Estado Civil ?-r da Certidão nascidos vivos: 
(Apartirde2OiO) 

Nome da mão do dependente 1: 1-P Cartg,o do SUS (do Dependente) 

Dependente 2: Sexo: 
E F1 M 01 

Parentesco: Data de Naseisneato: 
/ 	/ 

Data de Expedição; CPF: Estado civil N da Certidão nascidos vivos: 
J 	/ (A partir ds2øl0) 

Nome da raSe do dependente 2: 14' Cartão do SUS (do Dependente) 

Dependente 3: Sexo: Parentesco: Datada Nascimento: 
F[JM[J  

RO: Data de Expedição: 	, CPF: Estado Civil N* da Certidão nascidos vivos: 
(A partir de 2010) 

Nome da teSe do dependente 3: N' Cartão do SUS (do Dependente) 

(A) Necessário a cópia do RG, CPF, Cofllprofarite de endereço, GNS, caso haja dêpendentes (menores de idade) sem RG, GPF,CNS ( 
Cartão Nacional de Saúde) ou nascido a parlir de 201 0, favor enviei-a cerlklãodenascimento; 
(B) Planilha recebida sem conferência. Não haverá processamento do cadastro, caso o mesmo apresente algum dado incorreto ou 
incompleto segundo as exigências daANS de Resolução NormatIva e  88/2005 IN n°1812005; 
(C) Prazo de entrega para exclusões: ate o penúltimo dia útil de cada mês.; 
(E)) Prazo de entrega para inclusões: até o penúltimo dia Útil do mês com vigência de acordo com a data de recebimento pela Uniodonto 
Taubaté 	:.. 

Estou ciente que a pérmanêncre mínima no plano é de 12 meses, estand'o sujeito a multa caso não a cumpra. 
O titular ficará responsável por todos eventos e despesas gerados por seus dependentes. 

AUTORIZAÃO DE DESCONTO 	 1 

5 Autorizo 	a descontar o valor referente a mensalidade 
do plano Odonto lógico, minha e de meus dependentes. 

Valor da Adesão 	R 	 (por beneficiário) 

Valor da Mensalidade R$ 
	

(mensal por beneficiário) 

Taubatá,_______ de 	 de____________________ 

Assinatura do Titular do Plano 	 Assinatura e Carimbo 


