
CREDENCIAMENTO  
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES  

Caro Parceiro, 


Solicitamos atenção especial para as orientações a seguir, correspondente a nossa parceria. 


1. Observe atentamente todas as informações descritas em nosso material para credenciamento. 


2. O preenchimento da Ficha de Credenciamento e envio declara sua concordância com todos os termos apresentados e valores acordados. 


3. Não há custo ou qualquer tipo de taxa para o seu credenciamento junto à Bem+Odonto. 


4. Para efetuarmos o credenciamento, o cirurgião dentista deve ter no mínimo 2 (dois) anos de formado, havendo a necessidade em caso de situação 
excepcional, a Bem+Odonto poderá avaliar. 


5. Verifique sempre na Tabela de Honorários a necessidade do envio de radiografias (iniciais/finais) ou fotografias, bem como as opções aceitas em 
cada especialidade (fotografias, radiografia periapical, interproximal ou panorâmica). O envio para a Bem+Odonto poderá ser realizado através de 
upload da imagem digitalizada no Portal ou App. 


6. Para a sua divulgação como especialista e no Qualiss é necessário à comprovação da especialização. 


7. Para evitar problemas com pagamentos, é necessário informar os dados bancários de acordo com o tipo de credenciamento, ou seja, para 
cadastro Pessoa Jurídica, somente conta Pessoa Jurídica vinculada ao CNPJ, para cadastro Pessoa Física, o credenciado (a) deve ser o titular da 
conta corrente. Não realizamos cadastro com conta poupança. 


8. Nenhum valor adicional poderá ser cobrado diretamente dos Beneficiários para procedimentos cobertos. 


9. Em todas as consultas e tratamentos, mesmo com os procedimentos já autorizados, o profissional deve verificar pelo Portal ou App o direito do 
Beneficiário ao atendimento, através da Consulta de Elegibilidade que pode ser realizada através do número da carteirinha ou CPF. 


10. Caso o seu credenciamento contemple o atendimento na especialidade de Ortodontia, leia atentamente o Aditivo correspondente, onde consta que 
não poderá ser cobrado do Beneficiário o valor referente ao aparelho ortodôntico e instalação. 


11. Ao fazer parte da Rede Credenciada Bem+Odonto, terá acesso a uma área exclusiva em nosso Portal (aba Sou Credenciado).


Necessário o envio dos documentos conforme detalhamos abaixo, observando as condições para Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica:  

(*) Por questões relacionadas à Segurança da Informação, não aceitamos como comprovante de dados bancários, cópia e/ou imagem do cartão 
da conta corrente. 




Ficha de Credenciamento: 


Preencher todos os campos observando as condições para Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica, datar, assinar e carimbar. 


Digitalize a Ficha de Credenciamento em conjunto com a Documentação e envie para o seu representante na Bem+Odonto, desta forma, anteciparemos 
análise e/ou efetivação do seu credenciamento na intenção de garantirmos agilidade. 


Atenciosamente, 
Equipe de Credenciamento 
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