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Agora você corretor(a), conta 
com um canal exclusivo 
para toda e qualquer dúvida 
referente ao comissionamento: 
comissoes@newplanecom.com.br

Treinamento

Recepção
Joelma     (11) 94789 4573  
Izabel        (11) 94786-9267  

Conferência
Andressa (11) 94791-5182 
Ana          (11) 94792-5716 
Gabrielli   (11) 94032-2321 

Diretoria Dimitrius    (11) 2087 1527 Ramal 1000

Anderson 
Erick          
Bruna         
Suellen      
Celso 

Amanda (11) 2087 1527 Ramal 1051
Jéssica    (11) 94027-2682 

Natália   (11) 9 4788-5766

Matriz - (11) 2087 1527

Supervisão

Financeiro

Marketing

Filial Suzano -  (11) 4759-4496

Supervisão

Recepção Jeniffer   (11) 94070-1007

Kamila    (11)  94029-4205

Filial Campinas -  (19) 4042-6471

Supervisão Marcos   (11) 94212-6554

13.03 às 9h30 
Rua Quinze de Novembro, 63 | 
3° andar | Centro | Guarulhos |SP

Próximos fechamentos

VIGÊNCIA      FECHAMENTO

0520

0520

Prezado(a), veja nossa 
agenda de treinamentos. 
Venha sanar suas dúvidas!

VIGÊNCIA      FECHAMENTO

0520

0520

Prezados(as), informamos que, a 
partir do dia 07 de março de 2018 
teremos PLANTÃO EXCLUSIVO GNDI.

NewPlanecom - Matriz | Atendimento das 10h ao 12h
Rua Quinze de Novembro, 63 | 3º Andar | Centro | Guarulhos |SP

Novidade!

Bate-papo da nova Administradora 
Plural Saúde, realizado com sucesso 
na Matriz NewPlanecom.

20.03 às 9h30 
Rua Quinze de Novembro, 63 | 
3° andar | Centro | Guarulhos |SP

VIGÊNCIA      FECHAMENTO

0720

Informamos que todas as propostas 
deverão seguir regeras abaixo:
1-Preencher: Datas, assinaturas, dados, 
valores, números do contrato em todos os 
documentos que solicitam a numeração 
e todos os demais campos corretamente 
, conforme solicitação no formuçário.
2- A via do cliente deverá estar igual e 
com as mesmas informações – em caso 
de divergência, a proposta será devolvida 
para a plataforma refazê-la com a data 
atual.
3-As propostas não poderão ter rasuras.
4- As assinaturas deverão ser as mesmas 
dos documentos RG ou CNH – estando 
divergentes, serão devolvidas.
5 – As propostas deverão ser entregues 
dentro de três dias úteis, contando a data 
de assinatura.
6- A regularização deverá ser entregue 
dentro de 48h, contando dias úteis. Depois 
deste prazo, será devolvida e refeita com 

data atual.
7- Todos os contatos telefônicos 
necessários na proposta deverão 
ser informados (existe campo para 
preenchimento dos mesmos).
8- Na declaração de saúde, todos os que 
declararem “S” (SIM) deverão justifi car 
a patologia – caso a mesma não seja 
justifi cada, será enviada para plataforma 
refazer o documento com data atual.
9- O contrato deverá seguir com a mesma 
data em todos os aditivos e campos.
10- O contrato deverá vir com o código 
de plataforma e os dados completos dos 
corretores.
11- As regras do MEI deverão estar em 
conformidade com a nova resolução 
normativa nº432 da ANS, que regulamenta 
a contratação de plano de saúde coletivo 
empresarial por empresário individual.

Comunicado 

A NewPlanecom marca presença no evento 
da NotreDame Intermédica.

(11) 94021-0172
(11) 94025-8766
(11) 94030-9015 
(11) 94033-4262 
(11) 99487-2411

Recepção Juliana    (11) 94027-0322

Almoxarifado Marcus    (11) 94028-0847 

Suporte 
Comercial

Junior  (11) 94790-8574


