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Chegou Dental Win.
O plano odontológico  
com cobertura estética.1

Versão: Agosto/2017.



Chegou o Dental Win!
O plano odontológico com cobertura estética1 que ainda conta com todos os benefícios da Amil Dental. 
Por isso, não perca essa oportunidade. Seu sorriso ainda tem muito pra conquistar, e o Dental Win é o plano que faltava para 
isso acontecer!

• Autorização imediata do tratamento coberto;
• Clínicas de urgência 24 horas;
• Atendimento nacional;
• Rede Credenciada com mais de 37 mil opções de atendimento.

• Burocracia zero para contratação online;
• Isenção de taxa de cadastro;
• As melhores condições de pagamento! O cliente escolhe como quer pagar: boleto à vista, boleto mensal ou cartões de 

crédito6 Elo, Visa ou Master, em até 12 parcelas.

Aproveite essa oportunidade!

1 Cobertura estética de acordo com o produto contratado. 2 Preços válidos até 30/9/2017. 3 Exceto aparelhos estéticos, autoligáveis e alinhadores. 4 O clareamento 
dentário convencional (gel e moldeiras) é um tratamento que tem como objetivo restabelecer a cor natural dos dentes, que escurecem por diversos motivos, como 
tabagismo, alimentação com corante e outros hábitos. O cirurgião-dentista é o profissional capacitado para avaliar e indicar o melhor material e momento para 
a realização do clareamento. O clareamento dentário convencional pode ser realizado no início ou no término do tratamento dentário, dependendo do tipo de 
tratamento ao qual o paciente está sendo submetido. 5 Exceto coroas sobre implantes. 6 Exclusivo para o Dental Win PF.

Você conta com todos os benefícios da Amil Dental:

Dental Win

(Ortodontia + Clareamento) Plano PF Plano PME

Cobertura: 
• Rol ANS ampliado;
• Documentação ortodôntica (básica e completa);3

• Ortodontia (instalação e manutenção de aparelho metálico);3

• Manutenções ortodônticas;
• Clareamento dentário convencional (gel e moldeiras).4

R$ 147,00
mensais por pessoa.2

R$ 123,00
mensais por pessoa.2

Dental Win

(Prótese + Clareamento) Plano PF Plano PME

Cobertura: 
• Rol ANS ampliado;
• Documentação ortodôntica básica;
• Coroas unitárias em resina (todos os dentes);5

• Prótese total (dentaduras);5

• Prótese parcial removível provisória;
• Prótese parcial removível com grampo (ponte removível);
• Placa miorrelaxante (placa de ATM ou bruxismo);
• Clareamento dentário convencional (gel e moldeiras).4

R$ 115,00
mensais por pessoa.2

R$ 99,00
mensais por pessoa.2



7 Este é um documento padrão em que está relacionada a carência por especialidades odontológicas. A cobertura contratual pode variar de acordo com o plano 
contratado e está vinculada ao procedimento, e não à especialidade.

Dental Win Ortodontia PF

Carência7

Procedimentos Pagamento no 
boleto mensal

Pagamento no cartão de 
crédito ou no boleto anual

Urgência e emergência 24 horas 24 horas

Consulta, diagnóstico, odontologia preventiva e radiologia 
(documentação ortodôntica e demais procedimentos previstos em contrato) 30 dias 24 horas

Dentística e cirurgias 90 dias 24 horas

Ortodontia (instalação e manutenção de aparelho) 90 dias 90 dias

Periodontia (tratamento de gengiva) e endodontia (tratamento de canal) 120 dias 24 horas

Próteses (conforme rol de procedimentos e eventos em saúde vigente) 180 dias 24 horas

Odontologia estética (clareamento dentário convencional/caseiro) 180 dias 180 dias

Redução de carências conforme PRCs vigentes.

Dental Win Ortodontia PME

Procedimentos Carência7

Urgência e emergência 24 horas

Consulta, diagnóstico de doenças bucais, radiologia, periodontia, dentística, 
restauradora, odontopediatria, cirurgia e endodontia 24 horas

Ortodontia (instalação e manutenção de aparelho) 90 dias

Próteses (conforme rol de procedimentos e eventos em saúde vigente) 24 horas

Odontologia estética (clareamento dental convencional/caseiro) 180 dias

Dental Win Prótese PF

Carência7

Procedimentos Pagamento no 
boleto mensal

Pagamento no cartão de 
crédito ou no boleto anual

Urgência e emergência 24 horas 24 horas

Consulta, diagnóstico, odontologia preventiva e radiologia 
(documentação ortodôntica e demais procedimentos previstos em contrato) 30 dias 24 horas

Dentística e cirurgias 90 dias 24 horas

Ortodontia (instalação de aparelho) 90 dias 90 dias

Periodontia (tratamento de gengiva) e endodontia (tratamento de canal) 120 dias 24 horas

Próteses (conforme rol de procedimentos e eventos em saúde vigente) 180 dias 24 horas

Demais próteses dentárias (extrarrol ANS) e odontologia estética 
(clareamento dentário convencional/caseiro) 180 dias 180 dias



Amil – linha Amil Dental – CRO-SP 4722 | Resp. Téc. Maria A. F. A. Araújo – CRO-SP 35448.
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Para mais informações, consulte seu Gestor Comercial.

Não perca tempo. Acesse planosamildental.com.br/win e saiba tudo sobre o Dental Win.

amildental.com.br

Redução de carência conforme PRCs vigentes.
Dental Win Prótese PME

Procedimentos Carência7

Urgência e emergência 24 horas

Consulta, diagnósticos de doenças bucais, radiologia, periodontia, dentística, restauradora, 
odontopediatria, cirurgia, endodontia 24 horas

Ortodontia (instalação de aparelho) 90 dias

Próteses (conforme rol de procedimentos e eventos em saúde vigente) 24 horas

Demais próteses dentárias (extrarrol ANS) e odontologia estética 
(clareamento dentário convencional/caseiro) 180 dias

Nada substitui seu 
sorriso de verdade.
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