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Cadastramento – Pessoa Física

• Preencha seus 

dados e, em

seguida, os dados 

do seucorretor.

• Lembre-se de que,  

independentemente

• da idade, todos os  

titulares devem ter seu

próprio CPF.

• Preenchimento do 

código plataforma 

corretor

• O campo  para 

digitação do 

Supervisor ( 

quando houver ) só 

aparecerá após 

preencher o código 

da corretora.

• Preencher Campo 

Distrito Federal -

Correspondente por 

Manaus -AM



•Clique em “Prosseguir”. Os campos não preenchidos corretamente serão  

assinalados para correção.

•Para que seja possívelvocê acessara área logada e também resgatar

seus dados, caso necessário, é preciso  criar uma senha. Também é 

necessário que o cliente leia e concorde com  os termos contratados, 

clicando em “Li eConcordo”.

•Visualização, 

download  ou 

impressão de arquivos  

(contratos e termos)

•“li concordo” = 

Conteúdo  do contrato 

na íntegra  (assinatura 

digital)



•Aparecerá umbotão  

embaixo donome

do titular com o ícone  

“+”. Clique nele para  

preencher os dados  

dodependente.

DEPENDENTES

•Concluído o cadastro do titular, será aberta uma janela que oferecerá  

a opção de incluir dependentes. Se for o caso, clique em “Sim”.



•Clique em “Salvar”. Os nomes dos dependentes cadastrados aparecem  

embaixo do nome do titular. Na barra de Beneficiários cadastrados,  

serão mostrados os valores atualizados de acordo com cada forma de  

pagamento.

•Para acessar as informações destes dependentes,clique na setinha  

ao lado do nome.Vocêpoderá editar oumesmo excluir odependente.

FORMA DE PAGAMENTO

•Clicando em “Prosseguir”, você já estará na última tela, na qual deverá  

escolher a forma de pagamento, considerando as vantagens de cada  

opção;

•Pagamentos com cartão de crédito podem ser feitos com cartão de  

terceiros, desde que sejam informados os dados corretamente, incluindo  

o código de segurança.

•Ao optar pelo pagamento no cartão de crédito, clique

no parcelamento desejado

Digitar todas as 

informaçõesdo 

cartão, 

exatamente

como constam

impressos no 

cartão de crédito.



•No pagamento via boleto, pergunte verificar se quer receber os  

próximos boletos via Correios ou online. Na finalização, imprima o boleto  

e a via da proposta.

•Adata de vigência do plano será sempre a data da contratação, e o

primeiro boleto deverá ser pago em até 2 dias úteis. Casocontrário, a

contratação será automaticamente cancelada.

•Para evitar contratempos sugere-se Boleto Online 

• Aimpressãodoboletoe dapropostapodemser feitasnatelafinal, clicando

nos respectivosbotões.

• Todosospróximospassosficam disponíveispara suaorientação



•Ao final da tela de confirmação, será apresentado o resumo da  

contratação com o número da proposta.

•Em caso de cancelamento e  

necessidade de cadastro de uma nova  

proposta, digite o CPF do titular. O site  

indicará que já existe uma proposta  

para aquele CPF. Digite a senha  

cadastrada na proposta anterior e  

todos os dados serão resgatados.

•Concluindo tudo,  

independentemente daforma

de pagamento, vocêpoderá 

acompanhar o status de sua proposta

através da área restrita dosite.

FINALIZAÇÃO DE PROPOSTAPF



•O cliente pode acessar os serviços da área logada informando seu CPF  

e senha cadastrada no ato da contratação.

•Na área logada será possível acessar a segunda via do primeiro

boleto, ter acesso ao status da proposta, visualizar o número da

marca ótica (carteirinha), bem como todos os arquivos referentes ao

contrato.

• Informar o Login(CPF) e a senha  

(cadastrada no momento da contratação)



Compensação  

bancária
Implantação  

daproposta
Carteirinha  

Virtual

24h

Vencimento  

D +2

Implantação

daproposta
Carteirinha  

Virtual

Aprovação

online

24h

BOLETO

CARTÃO

Até 3dias

KitFisico

30dias

KitFísico

30dias

Acompanhamento da Implantação do seu Plano

•Concluídotoda a parte de pagamento, será aberto uma linha do tempo 

ate a implantação do seu Plano.

Régua de Acompanhamento



Seu sorriso ainda tem
muitas conquistas pela frente.
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