
Em que consiste o protocolo entre a OralMED e o IP Setúbal?

Este protocolo consiste numa Parceria entre a OralMED e o IP Setúbal que estabelece
condições muito especiais, com vantagens e descontos específicos, que poderá consultar na
tabela de descontos na Ficha de Ativação. Permite ainda aos seus colaboradores, alunos e
familiares o acesso a uma rede de mais de 60 clínicas dentárias em todo o país.

Porque devo fazer a ativação do Protocolo através da Ficha de Ativação ou pelo n.º
211451710?
Quando é feita a ativação do colaborador, este deixa de ser anónimo, passando a fazer parte
do Universo OralMED Corporate.
Desta forma, terá acesso imediato às condições especiais do protocolo, tem acesso direto a
marcações em todas as clínicas do país e poderá tirar qualquer dúvida sobre a utilização do
protocolo.
Temos um Operador Especializado Corporate que o acompanhará sempre, a partir do
momento em que se ativar.

O vale de 100€ pode ser utilizado em simultâneo com os descontos OralMED Empresas?
Sim, desde que o tratamento seja acima desse valor.

Como tenho acesso ao vale de 100€?
Basta preencher a Ficha de Ativação disponibilizada. Pode preenchê-la aqui.

Ao preencher a Ficha de Ativação sou obrigado a ir a alguma consulta?
Não. O preenchimento da Ficha de Ativação serve para ativar o Protocolo, para esse
colaborador, aluno e o seu agregado familiar, que poderá ser utilizado quando necessitarem.
O seu preenchimento não é vinculativo. Ao preencher a Ficha de Ativação, serão contactados
por uma Operadora Especializada Corporate para informar que estão registados no Universo
Corporate e a partir daí podem usufruir das condições especiais, descontos e ofertas, sempre
e quando pretenderem.

Posso apenas frequentar a clínica da minha zona de residência?
Não. Os colaboradores, alunos e o seu agregado familiar podem ir a qualquer uma das 60
clínicas OralMED espalhadas pelo país. Podendo sempre usufruir da marcação centralizada
através do n.º 211 451 710.

Quero agendar um check up gratuito. Como devo proceder?
Depois de ter a Ficha de Ativação preenchida, será sempre contactado pela nossa Operadora
Especializada Corporate e poderá marcar o seu check up gratuito.
Poderá ainda contactar o 211 451 710 (linha OralMED Empresas) e a Operadora Corporate irá
agendar a sua consulta.
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