Tutorial
APP GNDI EASY SUL
Com o aplicativo, além de economizar
tempo, você tem acesso a todas as
facilidades do seu plano de saúde.
Com ele é possivél:
Realizar agendamento de consultas;
Encontrar o Centro Clínico mais próximo;
Ver o tempo de espera para atendimento
nos Hospitais e Unidades de Pronto-Atendimento;
Falar com nossa Equipe SAC via chat.
Para garantir todas as funcionalidades, você deve fazer o download
do aplicativo GNDI Easy Sul no seu celular.
Em seguida, faça o login com seu número de carteirinha e senha,
a mesma utilizada para acessar a área do beneficiário.
Se for o primeiro acesso, faça o cadastro,
conforme passo a passo a seguir:

1

Baixe o aplicativo GNDI Easy Sul
(disponível para Android ou iOS).

2

Abra o aplicativo e clique na engrenagem/três pontinhos
no canto superior direito e depois em "Login".

Login
Configuração

3

Clique em “Meu Primeiro Acesso” e preencha todos os campos.
Para finalizar o cadastro, clique em “Confirmar”.

Login

Criar Acesso

Número do Cartão

CONFIRMAR

4

Retorne para a primeira tela
(passo 03) “Login”. Insira seu
CPF ou código do cartão
junto com a senha. Após,
clique em “Acessar”.

Login

Após fazer o login, você já poderá acessar
as informações por meio do aplicativo.

COMO VISUALIZAR OS
CARTÕES NO
APLICATIVO
GNDI EASY SUL

1. Toque no cartão para
visualizar o verso.
0000 0000 0000 0000 000 0000

Nome
Rede

Titular

Acomodação

Empresa

Início do Plano

Validade

Plano Saúde

CNS: 000000000000000
Central de Serviços 24h:

Clique no ícone “Carteirinha”
para acessar o seu cartão
do beneficiário.
Para visualizar os cartões
de seus dependentes,
arraste para o lado.

Demais Regiões:

SAC Saúde:

Saúde Odonto:

www.gndisul.com.br

2. Arraste para o lado
para visualizar o cartão
de seus dependentes

Você também pode:
Agendar e desmarcar
consultas de forma
prática e ágil.

Consultar informações
sobre as Unidades de
Atendimento.

Simular os valores de
coparticipação dos
exames solicitados pelo
médico antes de realizá-los.

Liberar Exames

Equipe médica
disponível 24 horas por
dia para orientações.

1
2
3
4

Baixe o app na loja de aplicativo do seu celular ou,
se já tiver o app GNDI Easy Sul, clique no ícone que leva para o
GNDI Easy Dr. Clinipam. Para logar, basta utilizar login e senha
que você usa na área do beneficiário ou app da GNDI Easy Sul.
Após efetuar o login, clique em “Novo atendimento” e relate seu
caso. Nossa equipe irá responder brevemente.
Caso você precise checar um atendimento anterior, role a tela
inicial do app e clique em “Atendimentos”. Todas as suas
consultas com o GNDI Easy Dr. Clinipam ficam registradas ali.
Lembre-se: o app GNDI Easy Dr. Clinipam oferece atendimento
24h, sem agendamento prévio. Utilize sempre que necessitar de
auxílio médico e não tiver uma consulta agendada.
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