SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

PROTOCOLO

DATA DE ENTREGA

UH4601
ORIENTAÇÔES DE REEMBOLSO

- Preencha uma solicitação para cada beneficiário/participante. Não apresente no mesmo formulário de reembolso " TIPOS " diferentes.
- Após preencher o formulário, anote em seus recibos e notas fiscais o número do formulário.
- Faça uma cópia ou digitalize o formulário preenchido e todos os seus anexos. Guarde em sua posse, a cópia poderá servir para eventual comprovação futura.
- Não envie cópia de documentos a FRG, estes não serão devolvidos ao Beneficiário..
- Não reutilize cópia de formulários não preenchidos para reembolsos futuros. Formulários com numeração duplicada serão automaticamente rejeitados pelo sistema de processamento.
- Utilize o check list de documentos para evitar problemas na análise do seu reembolso e/ou devoluções de sua solicitação. Nele constam detalhes importantes.

REEMBOLSO
DADOS DO TITULAR
E-MAIL

NOME

CÒDIGO DE

TELEFONE

( PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO )

IDENTIFICAÇÃO

VÍNCULO

EMPRESA
FRG

FURNAS

ELETRONUCLEAR

ASSISTIDO

ATIVO

PENSIONISTA

APOSENTADO INVALIDEZ

INDEPENDENTE

JUSTIFICATIVA DO REEMBOLSO ( ATENDENDO RESOLUÇÃO DA ANS )
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

PARALISAÇÃO DA REDE OU INTERRUPÇÃO DO ATENDIMENTO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM REDE DE LIVRE ESCOLHA

LOCALIDADE NÃO DISPÕE DE REDE DE SERVIÇO

OUTROS : _________________________________________________

VÍNCULO COM PROGRAMA ESPECIAL

AMDA

PADA

PAAM

TIPOS DE REEMBOLSO ( MARCAR APENAS UM TIPO DE REEMBOLSO POR FORMULÁRIO )
TIPO 2 - INTERNAÇÃO

TIPO 1 - AMBULATORIAL

ACUPUNTURA

PROCEDIMENTOS

CONSULTA COM EXAMES

COM PRÉVIA

PSICOLOGÍA

VACINA

CONSULTA COM PROCEDIMENTO

INTERNAÇÃO ( Hospitalar, Hospital Dia , Home Care )

FISIOTERAPIA

EXAMES

OUTROS: ________________________

REMOÇÂO

FONOAUDIOLOGIA

CONSULTAS

QUIMIOTERAPIA E SIMILARES

CUIDADOR

CONSULTAS COM VACINAS

OUTROS________________________________________________

TIPO 3 - ODONTOLOGIA

ODONTOLÓGICO

SEM PRÉVIA

TIPO 5 - MEDICAMENTO

TIPO 4 - ÓCULOS

ÓCULOS FURNAS

REEMBOLSO MEDICAMENTO ATIVOS FRG, FURNAS E ELETRONUCLEAR

EM CASO DE TIPO 2 OU 3 - INFORMAR O NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO: ____________________________________________

DOCUMENTOS ANEXOS
NOME PRESTADOR

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO

QUANTIDADE DE
DOCUMENTOS

CNPJ OU CPF

DATA DOCUMENTO

VALOR TOTAL:

DATA

ASSINATURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLO

UH4601

DATA DE ENTREGA
REGRAS PARA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

DOCUMENTAÇÃO = Antes de entregar sua solicitação de reembolso verifique toda documentação necessária conforme o check list no verso.
PRAZO = O prazo para processamento do reembolso é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da solicitação acompanhada da documentação necessária e desde que estejam de
acordo com o solicitado.
LOCAIS DE ENTREGA = Caixas Coletoras ( Furnas-EC e FRG ) , Malote ou via correios ( por carta resgistrada )
CANAL PARA ACOMPANHAMENTO: Site FRG - Área Restrita do Participante ( consulte orientações de consulta no site )
PAGAMENTO = Não será permitido o pagamento em conta de Terceiros
Consulte as regras para pagamento do reembolso, conforme a empresa contratante.
Os documentos enviados assim como o preenchimento do formulário, são de inteira responsabilidade do benefíciário e estão sujeitos a análise técnica pela FRG. Em caso de não conformidade , a
solicitação de reembolso e seus anexos serão devolvidos ao participante.

VALOR

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

CHECK LIST REEMBOLSO
TIPO 1 - AMBULATORIAL - ACUPUNTURA, PSICOTERAPIA,FISOTERPAIA E FONOAUDIOLOGIA

- Pessoa Jurídica - Nota Fiscal original contendo: Razão Social, endereço, telefone, CNPJ, nome do profissional, n° do Conselho Profissional, nome do
beneficiário atendido, data do atendimento.
- Pessoa Física - Recibo original contendo nome, assinatura, CPF e carimbo do Profissional, nome do beneficiário atendido, data do atendimento,
endereço e telefone do local
- Descrição do atendimento prestado, quantidade, data das sessões e valor cobrado.
- Pedido médico para fisioterapia ( exceto Acupuntura ).
TIPO 1 - AMBULATORIAL - CUIDADOR

- Pessoa Física - Recibo original contendo nome do profissional, assinatura, endereço, telefone, CPF e nome do beneficiário atendido e data do
atendimento.
- Pessoa Jurídica - Nota Fiscal original contendo a Razão Social, endereço, telefone, CNPJ e nome do beneficiário atendido e data do atendimento.
- Descrição do tipo de assistência ( 12 ou 24hs ), data por dia, mês e ano e total de horas, valor cobrado por período e valor total, número da autorização d
cuidador ou três referências e carta do Serviço atutorizando o Cuidador.
TIPO 1 - AMBULATORIAL - PROCEDIMENTOS, VACINAS E EXAMES

- Pessoa Jurídica - Nota Fiscal original contendo a Razão Social, endereço, telefone, CNPJ e nome do beneficiário atendido e data do atendimento e
descrição do procedimento, vacina ou exame realizado.
- Pessoa Física - Recebo original contendo nome, assinatura, CPF, n° do CRM e carimbo do Profissional, nome do beneficiário atendido e data do
do atendimento, endereço e telefone do local de atendimento e descrição do procedimento, vacina ou exame realizado.
- Para exames - Pedido Médico contendo a indicação clinica ou cópia do resultado do exame.
- Para Procedimentos - Pedido Médico contendo a indicação clinica e/ou relatório médico.
- Para Vacina fora do calendário - Pedido Médico.
TIPO 1 - AMBULATORIAL - CONSULTAS

- Pessoa Jurídica - Nota Fiscal original contendo a Razão Social, endereço, telefone. CNPJ, nome do médico, n° do Conselho Profissional, nome do
beneficiário atendido, data do atendimento.
- Pessoa Física - Recibo original contendo nome, assinatura, CPF, e carimbo do Profissional, nome do beneficiário atendido, data do atendimento,
endereço e telefone do local de atendimento.
- Consulta com vacina: Descrição da consulta e vacina com respectivos valores.
- Consulta com exames: Descrição da consulta e exame com respectivos valores.
- Consulta com procedimento: Descrição da consulta e procedimento com respectivos valores.
TIPO 2 - INTERNAÇÂO

- Cópia da autorização de internação
Honorários

- Pessoa Física - Recibo original contendo nome, assinatura, CPF, nº do Conselho e carimbo do Profissional, nome do beneficiário atendido, data do
atendimento e grau de atuação ( ex: Cirurgião, 1 º Auxiliar, 2º Auxiliar ou Anestesista).
- Pessoa Jurídica - Nota Fiscal original contendo a Razão Social, endereço, telefone, CNPJ, nome do beneficiário atendido, data da internação e
profissionais discriminados com nº do conselho, grau de atuação com respectivos valores.
Despesas de Internação

- Pessoa Jurídica - Nota Fiscal original contendo: Razão Social, endereço, telefone, CNPJ, nome do Médico, nº do Conselho Profissional, nome do
beneficiário atendido, data da internação, descrição do atendimento prestado.
- Cópia da Autorização emitida pela Real Grandeza , relatório Médico contendo o diagnóstico, tratamento realizado, data da internação e alta. Se for o caso
a condição de urgência/emergência.
- Relatório Médico contendo o diagnóstico, tratamento realizado, data da intetrnação e a alta. Se for o caso, a condição de urgência/ emergência.
- Conta hospitalar analítica, em papael timbrado da empresa, contendo todos os gastos provenientes da internação, periodo, tipo da acomodação,
discriminação dos medicamentos e materias utilizados e principais intercorrências e valor cobrado para cada um item descrito.
TIPO 3 - ODONTOLOGIA

- Cópia da Autorização Odontológica emitida pela Real Grandeza .
- Pessoa Jurídica - Nota Fiscal original contendo a Razão Social, endereço, telefone, CNPJ, nome do profissional, nº do Conselho Profissional, nome do
beneficiário atendido e data do atendimento.
- Pessoa Física - Recibo original contendo nome, assinatura, CPF, n° do CFO e carimbo do Profissional, nome do beneficiário atendido, data do
atendimento, endereço e telefone do local de atendimento.
- Descrição de cada item cobrado com respectivo valor.
- Obs: Documentação complementar inicial e final a ser disponibilizado pelo profissional odontológico, caso pertinente.
TIPO 4 - ÓCULOS ( somente Ativos Furnas )

- Cupom Fiscal original contendo: armação e /ou Lente com especificação (perto, longe ou multifocal ) e quantidade cobrada e cópia da receita médica.
TIPO 5 - MEDICAMENTOS

- Cupom Fiscal ou Nota Fiscal original com os medicamentos discriminados com respectivos valores e total.
- Os cupons ou Notas Fiscais deverão conter preferencialmente somente os medicamentos sujeitos a reembolso.
- Cópia da receita médica com validade de 6 meses, com nome do beneficiário atendido, medicamento prescrito, sua apresentação,quantidade,
assinatura, carimbo e n° do CRM.
- Autorização de Reembolso de Medicamento ( ARM ), que deverá ser preenchida pelo médico assistente e submetida à aprovação da Real Grandeza,
sempre que solicitado medicamento novo.

