


1. Acesse o site:  WWW.FRG.COM.BR

2. Clique em :  LOGIN PARTICIPANTE

3. Aparecerá a tela para digitação do seu IDFRG e da senha de acesso ao site:

a) O seu IDFRG consta no verso de sua carteira do plano de saúde

b) Caso não tenha cadastrado a senha clique em “Primeiro Acesso?” (segundo 

ponto vermelho destacado abaixo da palavra LOGIN)

4. Digite o seu IDFRG e senha e clique em LOGIN. Pode ser que apareça a seguinte tela:

a) Esta tela solicita a confirmação dos seus dados e é decorrente de critérios de 

segurança de rede.

b) Repita seus dados de login e senha e preencha o espaço em branco, abaixo da 

senha, com os números e letras que aparecem em negrito. Clique em LOGIN.

http://www.frg.com.br/


5. O sistema abrirá a sua página pessoal.

6. Para consultar seu Reembolso vá até AREA RESTRITA e clique em INFORMAÇÕES DE 

SAUDE

7. No lado esquerdo da tela aparecerá um menu de INFORMAÇÕES DE SAUDE, onde 

constam as opções para consulta do Reembolso.

8. Ao clicar em Reembolso/Co-participação (a partir de 1°/05/2015) surgirá uma nova 

tela com as opões para geração do relatório de reembolso.

PASSO A PASSO CONSULTA REEMBOLSO



9. Para consultar seus relatórios, clique em Relatórios.

10. Abrirá uma tela para consulta do tipo de relatório desejado. Clique em Detalhamento de 

Reembolso.

11. Clique em OK. Será exibida uma tela para preenchimento do período desejado para 

consulta. Preencha com o seu período desejado.

12. Clique agora em Gerar Relatório. Será exibida uma mensagem na tela de aviso. Aguarde 

alguns instantes e consultar o seu relatório. Tempo máximo de espera: 1 minuto.

13. Clique em OK. 
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14. Vá até Relatórios Gerados e abra o seu relatório gerado, conforme data e hora em que executou a sua 

solicitação.

15. Para consultar seu relatório, verifique o relatório gerado conforme data e hora da sua solicitação.

16. Será baixado em seu computador um arquivo PDF com o relatório solicitado. Normalmente, durante o 

download, o mesmo é exibido no rodapé da tela, acima da barra de ferramentas do Windows.

17. Clique em Abrir.

18. Será exibido o relatório gerado anteriormente, onde constarão os dados da solicitação de reembolso 

encaminhada a Real Grandeza.
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19. No relatório apresentado constam os seguintes dados:

• Situação da SR – é apresentada imediatamente ao lado do nome do Beneficiário (canto direito da 

tela);

• Número da SR apresentada;

• Data em que a SR deu entrada na FRG;

• Previsão de Pagamento;

• Data do crédito (para reembolsos já pagos);

• Prestador (médico, profissional ou estabelecimento que emitiu o recibo ou NF);

• Evento (descrição do serviço realizado);

• Data do atendimento;

• Quantidade apresentada;

• Valor apresentado;

• Quantidade paga;

• Valor Pago.

20. O passo a passo para acesso ao site e acompanhamento das Solicitações de Reembolso também 

está disponível em web vídeo, no Canal Real Grandeza Saúde no Youtube ou através do link 

divulgado no site da Real Grandeza.

Link Web Video: https://www.youtube.com/watch?v=mLcVrFD33i4
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