Passo a passo – Cadastro Telemedicina Cassi
1. Acesse http://www.cassi.com.br/ e escolha o perfil Reciprocidade, localizado
abaixo do banner principal.

2. No canto superior esquerdo da tela, clique em “Acesse Serviços pra você
clicando aqui”.

3. Marque a opção “Acessar como: Participante do Convênio” e clique no botão
“Obter acesso”.

4. Insira o seu número de CPF, a data de nascimento e o número da carteirinha
Economus (atenção: no campo “Matrícula Funcional”, insira o número da sua
carteirinha Economus com 15 números, SEM O ÚLTIMO DÍGITO) este número
está contido em seu cartão de saúde e também pode ser consultado no
Aplicativo Economus. Após o preenchimento, clique em “Verificar”. Caso você
tenha preenchido todos os campos corretamente e tenha apresentado alguma
mensagem de erro após clicar no botão “Verificar”, entre em contato com a
Central de Relacionamento Economus, pelo telefone 0800-014-7000.

5. Escolha o canal que quer validar seu cadastro: e-mail (link de validação) ou SMS
(token - código de verificação).

6. Após a escolha do canal de validação, insira no primeiro campo e-mail ou
telefone celular e confirme os dados no campo à frente. Em seguida, insira
nova senha e confirme-a no campo à frente.

- 6a. Por e-mail: ao receber o e-mail, clique no link de validação para
autenticar seu acesso.
- 6b. Por SMS: ao receber o token (código de verificação) no celular,
insira no campo indicado e em seguida clique no botão “Enviar”.
7. Você será redirecionado novamente para a tela de login com a mensagem “Seu
cadastro foi ativado. Insira suas credenciais abaixo para entrar”. Marque
novamente a opção “Acessar como: Participante do Convênio” e insira CPF e
senha para logar. Problemas relacionados a login, senha e/ou acesso devem ser
tratados diretamente com a Cassi, pelo telefone 0800-729-0080

8. No menu à esquerda, escolha a opção Telemedicina CASSI para ter acesso ao
serviço.

