
Felicidade é o que 
       faz o seu sorriso.

ODONTO

Muito prazer!
Somos a São Francisco Odonto, uma das
melhores operadoras de planos odontológicos
do País. Cobrimos todo o território nacional,
cuidando atualmente de mais de 750 mil sorrisos.
Agora nos unimos à SOESP Odonto, e a força
dessa parceria oferecerá a você ainda mais 
segurança e proteção.

Conheça um pouco mais sobre nós:Conheça um pouco mais sobre nós:

Seja bem-vindo!

» Mais de 15 mil opções de atendimento em todo o País
»  LIberdade de escolha do dentista credenciado
» Atendimento de urgência e emergência 24h
»  Agendamento direto no consultório do dentista,
    sem necessidade de guias
» Autorização de tratamentos via internet

Quando precisar, estaremos sempre com você.

No smartphone No consultório

Assistência
odontológica

Em caso de dúvidas, ou qualquer outra informação acesse,

www.sfodonto.com.br/faqsoesp ou ligue para 0800 183 456



FAQ
Para ajudar a entender o processo de 
transição de seu plano odontológico, 
reunimos aqui as principais dúvidas que 
podem surgir. 

Caso não encontre a resposta que necessita, 
não se preocupe: basta entrar em contato 
com o nosso Serviço de Atendimento ao 
Cliente, pelo 0800 183 456. 

Estamos sempre prontos para atender você. 

1 Meu plano odontológico sofrerá 
algum tipo de alteração? 

2 Como sei quais são os dentistas
credenciados aos meu plano?

5 O que devo apresentar para a consulta?

Para ser atendido no dentista credenciado,
basta apresentar no próprio consultório, 
acarteirinha do seu plano, junto a um
documento com foto, ou o número do 
seu CPF.
Você ainda pode baixar sua carteirinha
virtual através do aplicativo São Francisco. 
Não há necessidade de retirar guias 
de autorização.     

6 Como faço para ter o aplicativo São 
Francisco Cliente?

Entre na loja virtual do seu smartphone, 
seja Windows Phone, Android ou IOS, 
digite São Francisco Cliente e baixe 
gratuitamente o aplicativo. Com ele 
você terá mais comodidade e agilidade
no acesso às informações do seu plano 
odontológico, tais como: consulta de
rede credenciada, canais de atendimento, 
carteirinha virtual e outras facilidades.  
      

3 Os valores da minha mensalidade 
sofrerão alterações? 

4 Terei as mesmas coberturas do 
meu antigo plano? 

Tudo continua igual. As coberturas do 
seu plano permanecem inalteradas.  

Não. Todas as condições do seu plano
permanecerão inalteradas.  

Para conferir a rede de dentistas
credenciados, basta acessar o site
www.saofrancisco.com.br e escolher a
opção ENCONTRE SEU DENTISTA. Nesta
página, você poderá visualizar todos os
prestadores credenciados ao seu plano.     

Não. Os valores em vigor permanecerão os
mesmos após a transição, obedecendo as
regras de reajuste do contrato.   
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