Seu plano odontológico está de cara nova.
CÓDIGO: 30695441
LVES
PAULO DA SILVA GONÇA

ODONTO PJ II
CNS: 702708609382960
DORA
CLINIPAM DENTAL OPERA

Seu plano continua o mesmo, mas gostaríamos de nos
apresentar a você como a Clinipam Dental.

Inclusão: 01/10/2017

CONSULTAS DIAGNÓSTICO
NTIA
ENDODONTIA E ORTODO

01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017

DENTÍSTICA

Estamos de cara nova para transmitir as mudanças e
melhorias que você poderá acompanhar a partir de agora.

SAC: 0800 545 3001

Central de Atendim

Sua rede credenciada
mudou para melhor.
A partir de 1º de janeiro de 2018, ao utilizar o
seu plano odontológico você passará a ter
acesso a uma rede credenciada totalmente
nova e diretamente da Clinipam Dental,
composta pelos mais de 200 melhores
profissionais de Curitiba e região.

Nasc.: 10/03/1989

ento

(41)

3026-8191

Seu contrato
continua o mesmo.
Solicitamos a descontinuidade do seu atual
cartão e reforçamos que o seu contrato, bem
como as questões de carências, data e forma
de pagamento, entre outros, permanecem
inalterados.

Esta mudança reforça o contínuo crescimento e qualidade que o Grupo Clinipam apresenta no mercado
de saúde atualmente e que agora direciona seu olhar também para o atendimento odontológico.
Caso ainda esteja em tratamento ou deseje esclarecer outras dúvidas, você terá à sua inteira disposição
nossos canais de atendimento:
Central de Atendimento

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)

Ouvidoria

(41) 3026-8191

0800 545 3001

0800 602 3000

Obtenha informações sobre cobertura
Agende consultas e esclareça dúvidas
de seu plano e indicação de prestadores. contratual, negociar mensalidades
ematraso. Seg. a sex., das 8h às 18h.
Atendimento 24 horas.

Poderá ser acionada quando você não se
sentir satisfeito com o SAC. Atendimento de
Segunda a sexta, das 8h às 18h.

Conte também com o site clinipamdental.com.br, no qual você poderá acompanhar as principais
novidades do seu plano odontológico. Em breve, você também poderá contar com o aplicativo
Clinipam Dental que facilitará a utilização do seu plano no dia a dia.
Atenciosamente,
Clinipam Dental
Rua XV de Novembro, 362 • 4º andar • Centro • Curitiba • PR
Central de Atendimento: (41) 3026-8191

