Grupo NotreDame
Intermédica
Nosso jeito de cuidar
também na era digital.

Conheça as soluções digitais que preparamos
para oferecer mais agilidade a você.

Um grupo em
constante evolução.
O Grupo NotreDame Intermédica está adotando diversas iniciativas que
vão proporcionar mais autonomia para utilização do plano de saúde e
odontológico. Conheça as soluções digitais com as quais você poderá contar.
Grupo NotreDame Intermédica.

Soluções Digitais
Mais praticidade ao seu alcance!
Kit Implantação Digital

Você recebe os dados do
contrato, relação de beneficiários,
canais de atendimento e muito
mais. Tudo por e-mail para
o cliente e corretor.
Mais rapidez na implantação
e gestão do seu contrato.

Boleto Digital

Todos os boletos são enviados para o e-mail de cadastro, evitando
problemas com entrega e extravio do documento. Além disso, sempre
que você desejar, poderá emitir o boleto por conta própria, sem nenhum
custo e de forma simples, no Portal GNDI, no PME Online.
Por isso, para mais tranquilidade, é importante manter os dados sempre
atualizados tanto no Portal PME Online quanto na Área do Beneficiário.

Portal GNDI: PME Online
Um canal para a empresa dentro do Portal GNDI para ter acesso a serviços como:
• Boleto.								• Relação de funcionários por plano.			
• Nota fiscal.
• Inclusão e exclusão de titulares e dependentes,
• Descritivo de fatura.
entre outras soluções.

O cliente escolhe como quer
acessar as facilidades do
Grupo NotreDame Intermédica.

Com o aplicativo do Grupo NotreDame Intermédica, você e seus
colaboradores possuem acesso a diversas funcionalidades, com
muito mais praticidade e tudo na palma da mão.
Carteirinha digital: você poderá apresentar sua carteirinha digital em suas
consultas para atendimento ou também compartilhar por e-mail e WhatsApp.
Cobertura e rede de atendimento: verifica a cobertura do plano de saúde
e odontológico.
Consultas: para agendar e desmarcar consultas de um jeito rápido e fácil*.
*Função disponível apenas para beneficiários da Categoria Saúde.

Portal GNDI: Área do Beneficiário
Um portal com navegação intuitiva e acesso a diversos serviços:
• Agendamento, cancelamento e histórico de consultas.
• Envio de documentos médicos.
• Consulta de guias médicas e da rede assistencial.
• Solicitação e acompanhamento de reembolso saúde.
• Alteração de dados cadastrais.
• Carteirinha digital.
• Pré-inscrição para programas de Medicina Preventiva.
E você poderá ter acesso a todos esses serviços facilmente
com o seu número de CPF.

Soluções digitais do
Grupo NotreDame Intermédica.
Mais liberdade para as suas escolhas,
mais praticidade para o seu dia a dia.

www.gndi.com.br

