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Os Pais com Seguro 

  
  
Se você tem seguro dental você terá de levar o cartão de seguro ou formulários com você sobre o 
primeira visita. 
  
Se o seu seguro deve mudar você deve nos fornecer as informações adequadas. 
   
Temos todo o gosto em apresentar o pedido para você e para ajudar com qualquer seguimento. 
   
Você deve esperar para pagar a não abrangidos percentagem do custo do tratamento em cada 
visita. Nós estimar qual será a sua porção será baseado nas informações que temos à nossa 
disposição. Você pode owe um adicional de equilíbrio baseado no plano de franquias, anuais 
máximas, a rescisão do seguro, etc. 
  
Qualquer saldo não pago pela companhia de seguros é da exclusiva responsabilidade 
sua. Por favor compreendo que o seguro cobre normalmente apenas uma fracção do custo dos 
cuidados de saúde e que você, não sua companhia de seguros, são financeiramente responsáveis 
para o nosso escritório para os serviços prestados. 
  
Se a sua companhia de seguros não tiver pago o seu crédito em um período razoável de tempo, 
iremos pedir-lhe para pagar os serviços prestados, bem como trabalhar com a sua companhia de 
seguros o reembolso. 
   
Nosso escritório aceita o pagamento da maioria das companhias de seguros. No entanto, isto não 
significa, necessariamente, o nosso mandato é de um participante fornecedor. Quando uma 
estância concorda em participar com uma companhia de seguros é um acordo para aceitar as 
taxas fixadas pela companhia de seguros. Neste caso, o seu copayment é determinado pelo 
contrato estabelecido pelo seu patrão e seu seguro companhia. Se você deverá ter um plano de 
seguro de não participar, mas aceitamos pagamento partir, o seu copayment será a diferença 
entre a sua companhia de seguros do permitido gastos / cobertura e as nossas taxas. 
  
Como um exemplo, se a nossa taxa para um determinado serviço é de R $ 50,00 e sua companhia 
de seguros cobre 100% do serviço, mas a taxa admissível de acordo com a sua companhia de 
seguros é de R $ 40,00, então você será responsável pelo saldo de R $ 10.00. 
  
Se você não tiver certeza se vamos participar com a sua companhia de seguros, por favor pedir 
aos nossos administrative pessoal ou ligar para a sua companhia de seguro directo. 
  
Como cortesia para você, nós iremos ajudá-lo, tanto quanto possível, na compreensão de seu 
plano de seguro. 
Isso inclui oferecer-lhe com a nossa melhor estimativa da sua cobertura de seguro, o seu 
arquivamento os créditos de seguros, ajudando-o com as necessárias acções de acompanhamento 
e responder quaisquer perguntas que você pode ter seguro quanto dentários. 
   
Se você não se sentir confortável com qualquer desta informação, ou se não existir uma mútua 
compreensão das nossas modalidades de seguro, você pode optar por pagar na totalidade no 
momento do serviço e ter sua companhia de seguros reembolsa-lo. 
   
Como sempre, se você tiver quaisquer perguntas ou dúvidas, ligue para nosso escritório. 


