CT.CA/076/2018
São Paulo, 21 de junho de 2018.

Prezado Beneficiário do Plano Odontológico,

É com grande satisfação que a ABET vem comunicar, que continuará auxiliando aos beneficiários dos planos
Odontológicos, agora não mais como operadora do plano, mas sim como pessoa Jurídica Contratante,
através da parceria fechada com a MetLife Dental.

A partir de 01/07/2018, os beneficiários dos planos Odontológicos ABET, poderão aderir aos planos da
MetLife Dental, sem cumprir período de carência, podendo aderirem aos novos planos - FIRST e DIAMOND.
A fim de agilizar os atendimentos, solicitamos observar as orientações abaixo, que auxiliarão a efetivar a
adesão aos novos planos da MetLife Dental.

ADESÃO
O aceite e adesão aos novos planos se darão a partir do pagamento do boleto bancário emitido
pela Abet.
Ao receber o boleto com vencimento 30/06/18, com o valor da nova mensalidade, o beneficiário que tiver
interesse em aderir ao novo plano, basta efetuar o pagamento.
Há dois tipos de Planos que podem ser escolhidos pelos beneficiários, com Cobertura Básica e Executiva.
O novo plano tem como vantagem o custo menor de mensalidade, conforme abaixo:
•
•

Plano Básico = FIRST - R$32,00
Plano Executivo = DIAMOND - R$139,64

A vigência do novo plano se dará de acordo com a data de pagamento efetuada:
Data Pagto
Vigência
Até 10/07/2018

Julho

A partir de 13/07/2018

Agosto

A condição de adesão citada acima, é única e exclusiva para beneficiários que já possuem o plano
odontológico na ABET, estando inclusive, isentos de cumprimento de carências e pagamento de taxa de
adesão aos novos planos junto a MetLife.
Para novas inclusões (até o 3º grau de parentesco), deverá ser preenchida Ficha de Adesão, qual pode ser
solicitada através do endereço eletrônico abet@abet.com.br.

São Paulo - Av. Brig. Luís Antônio, 2608 - CEP 01402-000
. 0800 111 777 abet@abet.com.br

Como se trata de um novo benefício oferecido pela ABET, haverá uma Campanha em que as novas adesões
feitas até 31/07/2018 estarão isentas de carência.
Oportuno informar, que a partir de 30/06/2018, todos os beneficiários dos planos odontológicos ABET serão
cancelados automaticamente, da base de dados da ABET.
Para maiores informações estamos à disposição através do nosso site www.abet.com.br ou nossa Central
de Atendimento 0800 111 777, disponível de segunda a sexta das 08:00 às 18:00, exceto feriados.

Atenciosamente.

JOAQUIM GOMES DE SOUSA
Presidente do Conselho de Administração
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