
02 A 29 VIDAS

TABELA DE 
PREÇOS

EMPRESARIAL 
GOLDEN CROSS  

Contratos assinados 
a partir de 16/11/2019

BELO
HORIZONTE



REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO

no mínimo, 2 �tulares;
- A tabela diferenciada poderá ser u�lizada na venda dos contratos empresariais de 10 a 29 vidas desde que tenham

- Para saber qual é a área de comercialização, procure o seu Execu�vo de Negócios. 

BENEFÍCIOS GOLDEN CROSS

GOLDENTAL – PLANO ODONTOLÓGICO GOLDEN MED

veis conforme condições estabelecidas nas Condições Gerais

Incluído por 9 meses, após esse 
período: R$19,50 por beneficiário.

Gratuito por 6 meses, após esse 
período: R$8,50 por beneficiário.

***

Os descontos incidirão sobre o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) e não 
 

DESCONTO EM MEDICAMENTOS REMISSÃO

*Promoção válida para o Goldental 2 **O serviço está disponível conforme área de atuação estabelecida na Proposta Comercial e Manual do Es�pulante Cole�vo Empresarial. 

O Goldental é um produto dinâmico, que oferece além de consultas, 
uma ampla e qualificada rede referenciada e diversas coberturas. 

Clientes Golden Cross tem até 75% de desconto nas farmácias 
Pacheco, Droga Raia, Drogaria São Paulo, Venâncio e Drogasmil.

CLUBE DE VANTAGENS ALÔ, DOUTOR - Aconselhamento Médico Telefônico

Atendimento médico domiciliar e Pré-hospitalar 24h de  urgência e 
emergência, com remoção através de UTIs móveis sempre que for 
necessário.

 

Com o Clube de Vantagens Golden Cross os clientes MPE (02 a 29 
vidas) têm descontos exclusivos de até 86% em produtos e serviços 
de diversos segmentos. Basta se cadastrar no endereço abaixo:
clubedevantagens.goldencross.com.br 

Por meio de uma equipe de médicos mul�disciplinar, os clientes 
Golden Cross têm orientações seguras e conscientes quando mais 
precisam. O atendimento funciona 24 horas por dia, em todos os dias 
da semana através do telefone 4002-2048. 

A Remissão garante, em caso de falecimento do beneficiário �tular, 
o pagamento das mensalidades do plano de saúde dos dependentes 
por até dois anos, sem qualquer custo.

IMPORTANTE: A PROMOÇÃO PARA ACEITAÇÃO DOS CONTRATOS COM 2 VIDAS É VÁLIDA POR TEMPO LIMITADO.

Canal do Corretor: 0800 728 2008 

www.goldencross.com.br
(de Segunda a Sexta das 8h às 20h)


