MATERIAL
DE APOIO AO CORRETOR
Plano de Saúde Coletivo por Adesão

As informações que você precisa para acelerar
suas vendas estão aqui!
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06

O que preciso saber

sobre a entidade?
PROFISSÕES QUE PODEM ADERIR

Comerciários Atacadistas, Varejistas, de Serviços e Turismo (*)
* Comércio Atacadista: Comércio atacadista de carnes frescas e congeladas; de carvão vegetal
e lenha; de gêneros alimentícios; de tecidos, vestuário e armarinho; de louças, tintas e ferragens;
de maquinismos em geral; de material elétrico; de materiais de construção; de produtos químicos
para indústria e lavoura; de drogas e medicamentos; de sacarias; de pedras preciosas; de papel e
papelão; de joias e relógios; de álcool e bebidas em geral; de couros e peles; de frutas; de vidros,
plásticos, cristais e espelhos; de aparelhos e materiais óticos, fotográficos e cinematográficos;
exportador e importador; de sucata de ferro; de derivados de petróleo; de solventes de petróleo; de
minérios e pesquisas; de eletrônicos; de aparelhos eletrodomésticos; de perfumes e cosméticos;
de algodão e outras fibras vegetais.
Comércio Varejista: Lojista do comércio (estabelecimentos de tecidos e vestuário, adorno e
acessórios de objetos de arte, de louças finas, de cirurgia, de móveis e congêneres); de gêneros
alimentícios; de maquinismos, ferragens e tintas (utensílios e ferramentas); de material médico
hospitalar e cientifico; de calçados; de material elétrico e aparelhos eletrodomésticos; de eletrônicos;
de veículos; de peças e acessórios para veículos (nota: enquadram-se empresas concessionárias
de automóveis, caminhões, ônibus e demais veículos automotores); de carvão vegetal e lenha; de
feirantes; de frutas e verduras, flores e plantas; de material óptico, fotográfico e cinematográfico;
de livros; de material de escritório e papelaria; de derivados de petróleo; de carnes frescas; de
produtos farmacêuticos; de perfumes e cosméticos; de vendedores ambulantes (trabalhadores
autônomos); estabelecimentos de serviços funerários; empresas de garagens, estacionamentos
e de limpeza e conservação de veículos; empresas distribuidoras de gás e liquefeito de petróleo,
transportador – revendedor- retalhista de óleo diesel, combustível e querosene.
Serviços e Turismo: Corretores de mercadoria; corretores de navios; despachantes aduaneiros;
despachantes (exceto despachantes aduaneiros); leiloeiros; representantes comerciais; comissários
e consignatários; agentes da propriedade industrial; corretores de joias e pedras preciosas;
empresas de arrendamento mercantil (leasing); administradores de consórcios; corretores de café;
empresas de assessoramento; pericias, informações e pesquisas; empresas de processamento
de dados; empresas de segurança e vigilância; empresas de serviços contábeis; empresas de
consultoria; empresas de administração, publicidade e propaganda e marketing; fotógrafos
profissionais autônomos (exceto fotógrafos profissionais e repórteres fotográficos); empresas de
locação de fitas gravadas em vídeo cassete; auto e moto-escolas; trapiches, armazéns gerais (de
cereais, algodão e outros produtos); entrepostos (de carne, leite e outros produtos); comissários
e consignatários de café, comércio de café em geral (exceto varejista); empresa de turismo; casa
de diversões; salões de barbeiros e cabeleireiros; instituto de beleza; hotéis; restaurantes; bares e
similares (estabelecimentos de hospedagem, alimentação preparada e bebidas a varejo); tradutor;
empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis residenciais e comerciais; serviços
de lustradores de calçados; empresas de asseio e conservação; instituições beneficentes, religiosas
e filantrópicas; lavanderias e similares; empresas de conservação de elevadores; hospitais; clínicas;
casas de saúde e laboratórios de pesquisa e análises clínicas; cooperativas de serviços médicos,
bancos de sangue, estabelecimentos de duchas, massagens e fisioterapia; empresas de odontologia
e prótese dentária; empresas de medicina de grupo; empresas de serviços jurídicos; empresas
de serviços empresariais; empresas de serviços em seguros; empresas de serviços domésticos;
empresas de serviços do ensino; empresas de serviços de informática e tecnologia da informação;
empresas de arquitetura e engenharia; empresas de cobrança; empresas de auditoria
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O que preciso saber

sobre a entidade?
DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS

• RG e CPF
• Comprovante de Residência (conta de consumo)
• Ficha de Filiação a entidade
• Vínculo Empregatício: CTPS ou HOLERITE/CONTRA CHEQUE ou RPA (Recibo de
Pagamento de Autônomo) ou CAEPF
• Título de Eleitor

TAXA DE FILIAÇÃO
• Isenta
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Quais são as operadoras

disponíveis?

PLANOS DE SAÚDE

ANS - nº 33387-5

Santa Casa de Passos

SAIBA MAIS
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Quais são os canais

de atendimento?
A Nunes & Grossi disponibiliza
diversos canais para melhor
atender e dar suporte a todos
os corretores. Entre em
contato conosco e aumente
ainda mais suas vendas!

CANAL

DE APOIO AO CORRETOR
NUNES & GROSSI

NO CANAL DE APOIO AO

CORRETOR, OFERECEMOS:
• Datas de fechamento
• Informações sobre campanhas
• Consulta de premiações
• Status de implantação da proposta
• Treinamento de Produtos

FALE COM

A GENTE!
13 99151.3592

13 3281.0102

apoioaocorretor@nunesegrossi.com.br

PARA CASOS DE:
• Conferência de proposta
• Pós-venda
• Pendências

FALE COM

A EQUIPE!

São Paulo

11 3104.5234
conferencia@nunesegrossi.com.br
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COMECE A VENDER AGORA MESMO!

CLIQUE AQUI!
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ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS
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