ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COORDENADORIA SECRETARIADO
ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA ADESÃO AO PLANO DE SÁUDE ODONTOLÓGICO SOPREVI
Siga na ordem abaixo as seguintes orientações:

1) Antes de realizar a adesão, verifique se há dentista da rede credenciada no seu
munícipio ou em outro mais próximo de sua preferência, clicando no link abaixo,
abrirá uma nova página, nesta acesse a Sua Rede Credenciada, conforme ilustra a
imagem abaixo, insira o código 177, clique no botão enviar, após clique em Rede
Credenciada no menu esquerdo de acordo com o destaque em amarelo da
imagem abaixo, que abrirá uma página de pesquisa por município e bairros:
Clínicas e Dentistas da Rede Credenciada Soprevi

2) Leia o Guia de Leitura Contratual do link abaixo, para ficar ciente do
funcionamento do referido plano:
Manual de Contratação de Planos de Saúde

3)

Faça o download no link abaixo do Documento de Adesão, imprima, tome ciência
do valor da mensalidade para o adulto e para crianças de até 12 anos de idade
(50% de desconto), preencha com as informações do titular e dependentes em
primeiro grau a serem credenciados na Soprevi e assine:
Documento de Adesão

4) Em posse do Documento de Adesão devidamente preenchido e assinado, mais os
documentos de identificação do titular e dependentes do plano, os mesmos devem
ser digitalizados (escâner ou foto) e encaminhados em anexo para o e-mail
convenios@abergs.org.br.

5) O associado que realizar a adesão do 1º ao 20º dia do mês corrente, poderá usufruir
do plano a partir do dia 1º do mês seguinte. Adesões realizadas fora deste período
dentro do mês permitirá ao associado usufruir do plano somente a partir do dia 1º
do mês posterior ao seguinte. Exemplo: Fulano enviou sua adesão no dia 15 de
setembro, poderá utilizar o plano a partir do dia 1º de outubro. Ciclano enviou sua
adesão no dia 21 de setembro, poderá somente utilizar o plano a partir do dia 1º de
novembro.
6) ATENÇÃO! Adesão realizada até o dia 20 de fevereiro de 2018 não haverá carência,
verifique junto a Soprevi.
7) Após a ABERGS receber e analisar a documentação, estando tudo de acordo, a
secretaria solicitará a adesão do associado ao plano para a Soprevi, que dentro de um
prazo de 15 dias úteis o associado receberá o cartão da Soprevi via Correios no
endereço preenchido no documento de adesão.
8) O valor total da mensalidade do plano será debitado na mesma data da
mensalidade social para aqueles que possuem conta Banrisul. Para aqueles que
pagam via boleto haverá uma taxa para emissão do boleto.
9) O associado deverá atentar sempre para o valor da Tabela de Franquia
(coparticipação), acesse no link abaixo, valores estes referentes aos
procedimentos, que deverão ser pagos pelo associado diretamente ao dentista:

Tabela de Coparticipação
OBS: Documento de identificação com foto, no caso das crianças pode ser certidão de
nascimento, e comprovação de grau de parentesco para dependentes.

