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 Coberturas e Limites de Indemnização 
  
  
 

Coberturas Dental Care Extra 

 

 

Estomatologia e Próteses 

Dentárias (dentro da rede)  

Acesso à Rede 

(valores convencionados)  
Comparticipação *  

Limite de Indemnização * 

(por pessoa segura)  

S/ Limite  50%  

1ª anuidade: 50 Eur  

2ª anuidade: 75 Eur 

3ª anuidade: 100 Eur 

  

Rede de Bem-Estar  
Acesso à rede 

 

* Aplicado sobre o valor convencionado a cargo da Pessoa Segura 

 
  
 Vantagens Seguro Dental Care 
  
  

  Acesso sem limites aos preços convencionados de uma rede nacional de Serviços dentários que disponibiliza todo o tipo de atos 

médicos dentários e tratamentos;  

 Atos médicos a preços reduzidos face ao valor particular para os atos que não são gratuitos, no mínimo 30% face aos valores 

privados na rede Dentinet; 

 Comparticipação dos atos não gratuitos sobre os preços convencionados: 

o Comparticipação de 50% sobre os preços convencionados dos atos não gratuitos realizados na rede Dentinet, até 

ao respetivo limite de indemnização; 

o Limites de indemnização crescente ao longo da vida do contrato (1ª anuidade 50 €, 2ª 75 €, 3ª e seguintes 100€). 

 Unidades de âmbito hospitalar com capacidade de resposta a serviços de urgência 24 horas; 

 Acesso à rede de bem-estar que permite o acesso a uma rede de prestadores de medicinas não convencionais (Homeopatia, 

Osteopatia, Acupunctura…) com descontos significativos; 

 Extensão da rede a Espanha; 

 Sem limite de idade de adesão, ou permanência no Seguro e sem períodos de carência. 

 

 

 
 

Como utilizar o Seguro Dental Care 
 

 

 

Procedimentos na Utilização 

1. Selecione o prestador que pretende em www.dentinet.pt ou contacte a Linha de Assistência a Clientes 707 78 20 70* / (+351) 

210 114 469** – Opção Dental Care (dias úteis das 08:30 às 18:30h); 

2. Marque a consulta, tratamento ou exame diretamente com o prestador selecionado, identificando-se com o n.º de pessoa 

segura que consta no seu cartão Dental Care; 

3. Após a consulta/tratamento, pague apenas uma parte da despesa ao prestador. Solicite sempre o recibo para dedução na sua 

declaração anual de IRS. 

Rede em Espanha 

O seguro Dental Care pode ser utilizado em Espanha através da rede Dentyred. Quando utilizar este serviço, para os atos não gratuitos, 

será necessário o pagamento da totalidade da despesa. A seguir deverá enviar o recibo para a AdvanceCare, que lhe reembolsará parte 

do valor que está contratualmente definido. 

*(O custo de chamada é de 0.09€/min a partir da rede fixa e de 0.13€/min a partir de rede móvel, acrescido de IVA à taxa em vigor). 

**(Chamada para a rede fixa nacional) 


