
Agora
você
vai ter  
mais motivos 
para sorrir.



UMA PARCERIA QUE SÓ TRAZ 
BENEFÍCIOS PARA VOCÊ.

O mercado de planos odontológicos está cada vez mais forte 
e muitas operadoras estão se aliando, para aprimorar os serviços
e a qualidade de atendimento.

Sua operadora Dental Norte dispõe de excelentes indicadores: 
bom atendimento, qualidade técnica, clientes satisfeitos 
e uma ótima rede credenciada. Era hora de unir forças e 
potencializar aquilo que já era bom. Com essa parceria, o seu
plano terá abrangência nacional e você terá acesso a rede 
São Francisco Odonto, com mais de 15.000 opções de atendimento 
em todo país. Não é demais?
Pode ficar tranquilo, que esse processo de mudança é chancelado 
e autorizado pela ANS. O preço, contrato e cobertura NÃO 
serão alterados. Garantimos que todas as condições contratadas 
inicialmente, serão mantidas integralmente.

CLIENTE SÃO FRANCISCO ODONTO.
É uma satisfação tê-lo conosco. A partir de agora, sua empresa 
conta com a proteção de uma das melhores operadoras 
odontológicas do país. Fizemos este guia, para que você possa 
entender como funciona o processo de transição, bem como 
orientar seus colaboradores e associados sobre as melhorias 
que vêm por aí.



Atendimento qualificado, os melhores profissionais, clientes 
satisfeitos. A São Francisco Odonto não mede esforços para 
oferecer atendimento odontológico de alta qualidade. São mais 
de 850 mil beneficiários, que recebem tratamentos preventivos
e especializados, adequados à legislação vigente, com que há 
de mais moderno em prevenção e saúde bucal.

>>       Mais de 15.000 opções de atendimento, 
     em cerca de 1.000 municípios;
>>       Liberdade para escolher o dentista credenciado, 
     em qualquer localidade;
>>       Agendamento de consultas por telefone, diretamente
     no consultório do dentista;
>>       Sem necessidade de retirar guias;
>>       Processo rápido de aprovação de tratamentos, via internet ;
>>       Rigoroso controle de qualidade dos tratamentos;

ABRA UM SORRISO, VOCÊ 
TEM UM GRANDE PLANO. 
São Francisco Odonto.



CONFIRA AS PRINCIPAIS 
INFORMAÇÕES SOBRE A 
TRANSIÇÃO DO SEU PLANO.

Equipe de Relacionamento 
São Francisco Odonto.

>>       CARTEIRINHAS
Em breve você receberá 
kit com novas carteirinhas 
dos beneficiários e todas as 
informações relevantes para a 
transição.

>>        CADASTROS
A partir de agora você terá 
mais autonomia no processo de 
inclusão e exclusão de vidas, 
além de um ambiente digital 
intuitivo para acompanhamento 
de suas movimentações mensais. 
Enviaremos em breve, nesse 
mesmo e-mail, um informativo de 
acesso contendo: link, usuário, 
senha e um manual explicativo 
da ferramenta.

>>       REDE CREDENCIADA
O atendimento permanece na 
rede atual e você poderá ser 
atendido com a carteirinha 
física ou virtual. Mas não se 
preocupe, se estiver sem o 
cartão, basta apresentar o 
CPF e você será atendido 
normalmente.

>>       FATURAMENTO
Criamos um portal exclusivo com 
todas as informações importantes 
sobre a sua fatura. Através dele 
você poderá visualizar relatórios, 
retirar seu boleto, imprimir a 
nota fiscal e muito mais. Você 
receberá nesse mesmo e-mail 
o link, usuário, senha e manual 
de utilização. A transição está 
prevista para o primeiro dia 
do próximo mês, portanto o 
atendimento ainda permanece na 
operadora até o final deste mês.

Em caso de dúvida, acesse:
SAOFRANCISCO.COM.BR/FAQDENTALNORTE


