CT. PR. 03/2021
São Paulo, 22 de julho de 2021.

Prezado Beneficiário,

ASSUNTO: Comunicado sobre a alteração da operadora do plano odontológico.

É com grande satisfação que a ABET vem comunicar aos seus Associados, que ampliou a parceira
com a MetLife Dental, operadora esta que já auxilia alguns beneficiários da ABET desde 2018.
O Objetivo desta ampliação foi entregar mais benefícios aos seus Associados, bem como de
melhorar a qualidade destes, garantindo uma ampla cobertura na área odontológica para os
beneficiários do plano odontológico.
Devido a algumas reclamações que a ABET teve na prestação dos serviços da Uniodonto, decidiu-se
alterar a Operadora do plano odontológico, o qual será prestado pela MetLife Dental a partir do
dia 01.09.2021.
O novo convênio odontológico atenderá os beneficiários que hoje são atendidos pela Uniodonto e
os novos beneficiários que queiram aderir ao plano odontológico sem carências. O plano possui
ampla cobertura e satisfaz as diversas necessidades de tratamento.
Assim, para os beneficiários que hoje são atendidos pela Uniodonto, a partir do dia 01.09.2021
serão atendidos pela MetLife Dental, sem alteração de cobertura e com ampliação da rede de
atendimento, e o mais importante com atendimento Nacional através do PLANO FIRST.
Mais uma vantagem, o valor da mensalidade se manterá o mesmo para os beneficiários da
Uniodonto Capital e o valor da Uniodonto Interior terá a redução passando ao mesmo valor de R$
13,16. Sendo o Próximo reajuste somente em Setembro/2022.
O novo plano odontológico terá modalidade de pré pagamento, ou seja, o beneficiário primeiro
deve pagar a mensalidade do plano para depois utilizar. Portanto no boleto de vencimento
30/08/2021 já será cobrada a primeira mensalidade (ref. 09/21) do MetLife Dental.
O aceite e adesão aos novos planos se darão a partir do pagamento do boleto bancário emitido
pela ABET.
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Ao receber o boleto com vencimento 30/08/2021, com o valor da nova mensalidade, o beneficiário
que tiver interesse em aderir ao novo plano, basta efetuar o pagamento.
Caso o beneficiário queira alterar o PLANO FIRST, iremos disponibilizar mais dois tipos de Planos
que podem ser escolhidos pelos beneficiários, com diferentes Coberturas, e também sem carência
neste período de transição.
Estamos encaminhando anexa a esta, o Folder da MetLife Dental com os tipos de Planos e valores,
lembrando que caso opte por outro plano, tem a vantagem de ingressar sem carência.
A condição de adesão citada acima, é única e exclusiva para beneficiários que já possuem o plano
odontológico junto a Uniodonto, e seus dependentes, estes podem estar inscrito ou não na
UNIODONTO, estando inclusive, isentos de cumprimento de carências ou pagar taxa de adesão aos
novos planos junto a MetLife.
Oportuno informar, que a partir de 31.08.2021, todos os beneficiários dos planos odontológicos
junto a Uniodonto serão cancelados automaticamente.
Para maiores informações estamos à disposição através do nosso site www.abet.com.br ou nossa
Central de Atendimento (11) 95054-0160 (Este número é também para Whatsapp), disponível de
segunda a sexta-feira das 09:00 às 17:00, exceto feriados.
Atenciosamente,

Daniela Macedo Pereira
Presidente Executiva
ABET – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EMPREGADOS EM TELECOMUNICAÇÕES

SÃO PAULO / Sede - Av. Brig. Luís Antônio, 2696 – sala 11 - CEP 01402-000 - Tel. (011) 95054-0160 e-mail abet@abet.com.br
Central de Atendimento 08000-111777 / www.abet.com.br

