
Solicitação de Reembolso

De: Informativo NotreDame Intermédica (informativo_ndi@intermedica.com.br)

Para: enymilito@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 3 de dezembro de 2018 18:01 BRST

Problemas para visualizar a mensagem? Acesse este link.

 

Solicitações de Reembolso
 Diversas formas de solicitar

 
O serviço de Solicitação de Reembolso pode ser realizado de diferentes
maneiras. Porém, atente-se a uma mudança que está prestes a acontecer a
partir de 02/01/2019:

  
Todas as solicitações de reembolsos encaminhadas via motoboy, portador
ou pessoalmente pelos beneficiários, deverão ser obrigatoriamente
entregues no seguinte endereço:

 Avenida Paulista, 777 - 2º andar, Departamento Pessoal
 Horário de Atendimento: de 2ª a 6ª das 08h30 hs às 17h
  

A documentação precisará conter necessariamente o “protocolo de entrega”
por parte do beneficiário, portador ou motoboy.

A partir da data mencionada, nenhuma solicitação de reembolso será recebida
na Recepção de Contas Médicas, localizada no subsolo do prédio da Sede.

  
Você também pode Solicitar Reembolso de forma muito mais
rápida e prática: Aplicativo GNDI easy ou Portal GNDI. Confira:

  

Com o GNDI easy, você consegue ter acesso aos autosserviços, com
comodidade, sem precisar se deslocar ou usar o telefone. E para solicitar
Reembolsos não é diferente! Baixe-o na sua loja de aplicativos e faça login
com seu CPF, localize o menu Solicitação de Reembolso e siga os passos.
Simples assim!

 Veja também as demais funcionalidades:
  

Como a carteirinha passa a ser digital, você tem todas as informações
na palma da mão, onde estiver, com a facilidade de compartilhá-la aos
dependentes por e-mail ou WhatsApp;
Possibilidade de utilizar a carteirinha digital, sem acesso a Internet;
Verificar a cobertura e rede de atendimento do plano de saúde ou
odontológico;
Agendar e desmarcar consultas de um jeito rápido e fácil;

Ou seja: depois de baixar o GNDI easy, cuidar da saúde fica tão fácil
quanto usar o celular. 

Pelo Portal GNDI (www.gndi.com.br),a praticidade é a mesma! Basta acessar
a Área do Beneficiário localizado no topo do Portal, fazer seu login e localizar
o menu Solicitação de Reembolsos e seguir os passos.

Correio:
 Você també pode optar pela solicitação via Correio:

 Avenida Paulista, 867 | CEP: 01311-100 - Bairro Bela Vista
 Aos cuidados do setor de Reembolso.

 
BAIXE AGORA O GNDI EASY

 www.gndi.com.br
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