
Aviso Importante: informativo de caráter referencial. Valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas companhias e
podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Os preços e condições estão sujeitos a confirmação no ato do fechamento do contrato.  
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TABELA DE VALORESTABELA DE VALORES

Tabela de Valores Individual
Válido a partir de 01/01/2022

Idade Notrelife UP 50 + [E] Notrelife UP 50 + [A]

49 a 53 548,51 658,22
54 a 58 562,03 674,44
59 ou + 803,43 964,13

REDE CREDENCIADAREDE CREDENCIADA

 
Zona Leste - SP Notrelife UP 50 + [E] Notrelife UP 50 + [A]
CC GNDI - Itaquera PA PA
CC GNDI - Unid São Miguel PA PA
CM São Gabriel PA PA
H Salvalus H, PS H, PS
Zona Norte - SP Notrelife UP 50 + [E] Notrelife UP 50 + [A]
CC GNDI - Zona Norte PA PA
CM GNDI Santana PA PA
H e Mat N S do Rosário H, PS H, PS
Zona Sul - SP Notrelife UP 50 + [E] Notrelife UP 50 + [A]
CC GNDI Zona Sul PA PA
H e Mat Bosque da Saúde H, PS H, PS
ABCD - SP Notrelife UP 50 + [E] Notrelife UP 50 + [A]
CC GNDI - Unid Ribeirão Pires - Ribeirão Pires PA PA
CC GNDI Diadema - Unid Centro - Diadema PA PA
CC GNDI Mauá - Unid Centro - Mauá PA PA
CC GNDI SCS - Unid 1 - São Caetano do Sul PA PA
CM GNDI - Sto André - Santo André PA PA
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo H H
H São Bernardo - São Bernardo do Campo PS PS
PS Intermedica ABC - São Bernardo do Campo H H
Grande SP - Leste - SP Notrelife UP 50 + [E] Notrelife UP 50 + [A]
CC GNDI - Unid Arujá - Arujá PA* PA*
CC GNDI - Unid Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes PA PA
H Santana - Mogi das Cruzes H, PS H, PS
Grande SP - Norte - SP Notrelife UP 50 + [E] Notrelife UP 50 + [A]
CC GNDI Cajamar - Unid Polvilho - Cajamar PA* PA*
CC GNDI Guarulhos I - Unid Vila Hulda - Guarulhos PA PA
H e Mat Guarulhos - Guarulhos H, PS H, PS
Grande SP - Oeste - SP Notrelife UP 50 + [E] Notrelife UP 50 + [A]
CC GNDI - Unid Carapicuiba - Carapicuíba PA* PA*
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco H, PS H, PS
H e Mat Nova Vida - Itapevi H, PS H, PS
Grande SP - Sul - SP Notrelife UP 50 + [E] Notrelife UP 50 + [A]

Corretor TOP BRASIL CORRETORA DE SEGUROS
Produto GNDI - Notrelife 50+ - Individual

(11) 94933-4849Telefone:



H Family - Taboão da Serra H, PS H, PS
Interior - SP Notrelife UP 50 + [E] Notrelife UP 50 + [A]
CC GNDI - Unid Campo Limpo Paulista - Campo Limpo Paulista PA* PA*
CC GNDI - Unid Varzea Paulista - Leme PA* PA*
CC GNDI Itu - Unid Centro - Itu PA* PA*
H Modelo Sorocaba - Sorocaba H, PS H, PS
H Paulo Sacramento - Jundiaí H, PS H, PS
H Samaritano - Sorocaba H, PS H, PS
Laboratórios Notrelife UP 50 + [E] Notrelife UP 50 + [A]
Notrelabs - SP LAB LAB

Legenda de Atendimentos
PS: Pronto Socorro | PA: Pronto Atendimento | H: Internação Hospitalar | LAB: Laboratório | PA*: Pronto Atendimento Com Atendimento Especializado E/Ou Horário
Diferenciado | 
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos

INFORMAÇÕES IMPORTANTESINFORMAÇÕES IMPORTANTES

Informações Importantes
A operadora não comercializa contratos familiares, cada beneficiário deverá contratar sua proposta individualmete.

Taxa de Cadastro
Não tem taxa de cadastro

Forma de Pagamento
A primeira mensalidade será enviada pela operadora ao endereço eletrônico indicado na Proposta de Contratação com vencimento de cinco dias úteis da data
de início de vigência do contrato. A partir da segunda mensalidade o vencimento será na mesma data de vigência do contrato

Tipo de Contratação
Venda somente online 
Ambulatorial + hospitalar SEM Obstetrícia 
O tipo de contratação é apenas individual para beneficiários a partir de 49 anos.

Regras para Vendas Online
Para vendas online será necessário seguir o passo a passo abaixo: 
Para iniciar o processo de venda on-line é necessário primeiramente efetuar o cadastro do corretor: 
Corretor – Envio de Nome, CPF, Telefone Celular e e-mail, para a área técnica da plataforma para cadastro do corretor. 
Área técnica – digitação dos dados do corretor no site da GNDI. 
Corretor – Recebimento do e-mail para criar a senha de acesso, que deve ser enviada para a área técnica. 
Corretor- envio por e-mail do formulário em anexo preenchido, juntamente com toda documentação em formato JPEG (relação informada nos "Documentos
Necessários” e “Critérios de Redução de Carências”).  
Área técnica – digitação e upload dos arquivos no site da GNDI que irá enviar um e-mail para o cliente, com a declaração de saúde para preenchimento. Após
a finalização, a proposta será automaticamente enviada para análise da Operadora . 
Operadora – Análise do processo e se não houver nenhuma pendência, implantação da proposta. 
Área técnica - cadastro da proposta no site da plataforma e envio de scanner da proposta para que o corretor possa arquivar, pois não há processo físico. 
Caso o corretor opte em fazer a contratação diretamente no site da GNDI, será necessário informar para a área técnica o número da proposta.
Formulário que deve ser preenchido e enviado para área técnica efetuar a emissão da proposta - Clique aqui

Documentos Necessários
Titular: Cópia do RG, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão.
Estrangeiros: Cópia do RNE, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular não podendo ultrapassar os 90 dias da
emissão

Contratos e/ou Aditivos Vigentes
Aditivo de Redução de Carências - condição promocional válida a partir de 01/12/2021 - Clique aqui

Vigência / Vencimento
A vigência será no mesmo dia da assinatura eletrônica e o vencimento será o mesmo dia da vigência.

Área de Comercialização / Utilização
Este produto pode ser comercializado e utilizado nos municípios: Alumínio, Araçoiaba da Serra, Arujá, Boituva, Capela do Alto, Campo Limpo Paulista,
Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Itu, Itupeva, Jundiaí, Louveira, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Poá, Ribeirão
Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Sorocaba, Suzano, Várzea Paulista, Vinhedo, Votorantim,
Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Franco da Rocha, Ibiúna, Iperó, Itapetininga, Itapevi, Itatiba, Jandira, Jarinu, Mairinque, Piedade, Porto Feliz,
Salto, Salto de Pirapora, Santa Isabel, São Roque, Taboão da Serra.

Diferenciais de Coberturas
Consultor de saúde perto em todos os momentos. 
O beneficiário NotreLife UP 50+ contará com o apoio ativo de um consultor para traçar o plano de vida, orientar os seus passos e organizar a sua jornada
dentro da nossa rede de atendimento assistencial e no cuidado da sua saúde. 
Quem é o consultor de saúde e como ele vai me ajudar? 
O consultor é um profissional de saúde especializado no público 50+. Ele será o responsável por traçar o plano de vida após a contratação, junto com o
beneficiário, e direcionar quais os cuidados que o seu cliente deverá seguir em curto, médio e longo prazo. Em outras palavras, o consultor de saúde estará

https://storage.googleapis.com/trindade-arquivos-painel-v1-mr-us-prod/manuais/133552-132014-formulario-notrelife-2.xls
https://storage.googleapis.com/trindade-arquivos-painel-v1-mr-us-prod/manuais/160852-l03-adt-carencia-notrelifeup50-12-2021.pdf


sempre perto orientando os passos, organizando e direcionando seu cliente dentro da sua jornada do cuidado, para que ele esteja sempre com saúde. 
Seu cliente poderá colocar o plano de vida dele em prática com diversas atividades. 
Desenvolvimento de ações de saúde e bem-estar que incentivam a prática de atividade física monitorada: 
- Arteterapia 
- Cyber café 
- Aulas de nutrição 
- Campanhas de saúde 
- Aconselhamento social. 
- Grupos de caminhadas guiadas 
- Yoga 
- Meditação 
- Relaxamento 
- Oficinas de memória e bem estar mental 
Todas as atividades são oferecidas sem custo adicional no Espaço Notre Life50+, ou de forma remota (on-line), e adaptadas para todas as idades, a partir dos
50 (cinquenta) anos de idade. 
Espaço Notre Life 50+ 
Espaço Notre Life 50+ é um ambiente projetado especialmente para proporcionar acolhimento, conforto e estímulo ao convívio social. Todos os ambientes
foram planejados para oferecer acessibilidade e segurança aos beneficiários do NotreLife 50+. 
Interclube 
Acesso gratuito ao clube de benefícios que dá direito a descontos em medicamentos (a partir de 35% em genéricos tarjados) e perfumaria nas maiores redes
de drogarias do País, além de inúmeras parcerias com academias, clínicas estéticas,vacinas, cursos, viagens, teatro, compras on-line, restaurantes e muito
mais. 
Para saber mais, acesse: www.gndi.com.br/interclube.
Serviços Promocionais: 
Os serviços promocionais abaixo, serão gerenciados pelo Consultor de Saúde que, associado ao Plano de Vida elaborado para cada cliente no momento da
contratação, indicará se necessário, o atendimento por uma equipe profissional de saúde de acordo com a indicação de cada serviço: 
1 - Coleta domiciliar de Exames: Para os exames solicitados pela Equipe do Cuidado, poderá ser disponibilizado atendimento por um profissional de saúde
no próprio domicílio para a coleta de material e encaminhamento de exames laboratoriais para rede assistencial do plano contratado. A realização dos exames
dependem de possibilidade técnica para o exame e de atendimento na localidade do beneficiário. 
2 - Aconselhamento Médico Telefônico: Central de Atendimento Telefônico 24 horas por dia, oferecendo orientações médicas e/ou sobre como agir em
situações de urgência/emergência, além de esclarecer dúvidas sobre medicamentos e dosagem.

Coberturas/Planos NOTRELIFE UP 50+
Consulta com Nutricionista com DUT Mínimo 6 sessões / Máximo 18 sessões
Consulta sessão de Terapia Ocupacional com DUT Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões
Sessão de Psicoterapia com DUT 18 sessões
Consulta sessão com Psicólogo com DUT Mínimo 12 sessões / Máximo 40 sessões
Consulta sessão de Fonoaudiologia com DUT Mínimo 12 sessões / Máximo 96 sessões
Cirurgia de Miopia De grau ‘-5,0 a -10,0 1
Cirurgia de Hipermetropia Até grau 6,0 1
Transplantes* Rim, Córnea e Medula (autólogo e alogênico)
Clube de Vantagens e Benefícios SIM
Centro de Oncologia SIM
Medicina Preventiva SIM

Cancelamento do Contrato
Verificar junto à operadora se há necessidade de permanência mínima no contrato, sob pena de multa, caso o cancelamento seja feito antes do prazo.

CRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIASCRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS

Critérios de Redução de Carência
Os prazos de carências serão contados a partir do início de vigência do benefício
Redução 1 - Carência promocional para beneficiários advindos de Plano de Pessoa Física e Plano Empresarial/Adesão: 
Carência Promocional concedida pela NotreDame Intermédica; 
Redução 2 - Carência promocional para beneficiários advindos de Plano de Pessoa Física e Plano Empresarial/Adesão:  
Acima de 06 meses de permanência em planos de saúde oriundos de operadoras com registro na ANS mantendo o padrão de acomodação. 
Operadoras participantes: todas as operadoras com registro na ANS; 
Redução 3- Carência promocional para beneficiários advindos de Plano de Pessoa Física e Plano Empresarial/Adesão: 
Acima de 12 meses de permanência em planos oriundos das operadoras abaixo: 
Ameplan, Amil (linhas Medial, NEXT, DIX, Santa Helena, Ana Costa Saúde e Sobam), Biovida, Blue Med, Bradesco, Cemil, Fênix, Medical, Medical Health,
Porto Seguro, Plena Saúde, Prevent Sênior, Santa Casa de Maúa, Santa Casa Saúde, Santa Saúde, São Cristóvão, Sompo, Sulamerica, Trasmontano,
Unimeds e Unihosp. GO care (Coopus), Ideal Vida e Saúde Fênix, GEAP, Medical e Saúde Beneficiência.
Para ter redução de carência – o plano anterior deve estar ativo ou ter sido cancelado há no máximo 30 dias da data da contratação do plano NotreLife UP 50+.
A GNDI Notre Life aceita junção de planos desde que não haja nenhum dia de intervalo
Documentos para ex – beneficiários de planos individuais:  
- cópia do contrato celebrado com Segurado/Operadora anterior; ou 
- cópia do cartão de identificação da congênere, desde que contenha a data de início de vigência; 
- cópia dos 02 (dois) últimos comprovantes de pagamento com a Seguradora/Operadora anterior, com inadimplência até 30 dias. (da data do vencimento
original até a data da assinatura da proposta).
Documentos para ex - beneficiários de planos empresariais ou adesão:  
- carta original da empresa em que trabalha(ou) ou Administradora (no caso de Planos de Adesão), com período de permanência, plano e acomodação na
congênere anterior; e, 

http://www.gndi.com.br/interclube


- carta original da Seguradora/Operadora, com o período de permanência, plano e acomodação; ou 
- cópia do cartão de identificação da congênere, desde que contenha a data de início de vigência; 
- cópia dos 02 (dois) últimos comprovantes (no caso de planos de Adesão) de pagamento com Seguradora/Operadora anterior, com inadimplência até 30 dias
(da data do vencimento original até a data da assinatura da proposta).
Ex-beneficiários GNDI Notre Life para GNDI Notre Life só pode ser comercializado diretamente entre o cliente e a operadora; 
Ex-beneficiários GNDI PJ ou Adesão para GNDI Notre Life só pode ser comercializado através do corretor a partir de 01 dia de cancelamento e com a Redução
02; 
Ex-beneficiários GNDI PF para GNDI Notre Life só pode ser comercializado através do corretor a partir depois de 90 dias de cancelamento e com a Redução
01.
A entrega da documentação deverá ocorrer, obrigatoriamente, no momento da contratação do(s) plano(s) da NotreDame Intermédica e encaminhada junto com
a Proposta de Contratação Pessoa Física.
A NotreDame Intermédica reserva-se o direito de analisar a documentação encaminhada e, caso não sejam cumpridos as condições estabelecidas, os prazos
de carência não serão reduzidos, permanecendo os prazos das carências contratuais.

Grupo Descrição do Grupo Carência
Contratual

Redução 01 Redução 02 Redução 03

1 Urgência e Emergência 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas
2 e 3 Consultas médicas 30 dias 15 dias 24 horas 24 horas
4 e 5 Exames simples 30 dias 15 dias 24 horas 24 horas
6 e 7 Terapias simples e cirurgia de porte anestésico

zero
180 dias 30 dias 30 dias 24 horas

8 e 9 Exames especiais, terapias especiais, internações
clínicas e cirúrgicas e demais procedimentos
exceto os grupos 10 e 11

180 dias 90 dias 30 dias 24 horas

10 Transplantes, implantes, terapia imunobiológica,
procedimentos que utilizem próteses e órteses
liadas ao ato cirúrgico e as sem finalidade
estética, internações psiquiátricas,
diálise/hemodiálise, cirurgia refrativa e obesidade
mórbida

180 dias 120 dias 90 dias 90 dias

11 Cobertura Parcial Temporária 24 meses


