REEMBOLSO PELO APLICATIVO
COMODIDADE NA PALMA DA SUA MÃO
A Cemig Saúde acaba de lançar mais uma novidade para facilitar
ainda mais o seu dia a dia. Agora, você pode solicitar seu reembolso
pelo aplicativo da Operadora.
Confira como é fácil:
Para utilizar a novidade, basta atualizar o aplicativo ou fazer o download se
ainda não tiver instalado. Depois, é só seguir o passo a passo.

1. Para pedir seu reembolso,
abra o aplicativo e faça login
usando a mesma senha e
usuário do portal. >> Selecione a opção “Reembolso” >>
Clique no sinal de “+” para incluir uma nova solicitação,
leia o termo de aceite e marque “li e concordo” >> Clique
em “Próximo”.

2. Informe o tipo de documento, se nota fiscal, cupom ou
recibo. Lembre-se que você
deve abrir um protocolo para
cada documento >> preencha
o número do documento e a
data em que a compra foi realizada (fique atento à validade
do comprovante) >> informe
também os dados do estabelecimento onde a compra ou o
serviço foram realizados
(CPF/CNPJ, Nome, Estado e
cidade) e clique em “Adicionar
despesa”.

3. Em seguida, escolha o nome do beneficiário >> Marque o tipo de despesa, a quantidade, o valor e clique em “Incluir despesa”. Na hora de informar a despesa, você pode usar
a busca, ou o leitor de código de barra, uma funcionalidade exclusiva do aplicativo.

4. Agora, clique em “próximo” para incluir os comprovantes da despesa (fique atento à validade do
comprovante) >> Selecione
o ícone que parece um clipe. Nesse momento, você
poderá tirar uma foto dos
documentos ou buscar na
galeria de fotos do seu telefone. Mas lembre-se: você deve inserir uma imagem de cada vez. Se por
acaso anexar a imagem errada, basta segurar em cima dela e apertar o “x” para excluir >> Depois de anexar o documento correto,
clique em “Enviar”.

Caso queira solicitar um novo reembolso, basta escolher a opção “criar nova solicitação”. Caso contrário, basta clicar em “Concluir”.
Pronto! Sua solicitação será recebida e avaliada pela nossa equipe. Se tudo estiver ok,
seu crédito será realizado dentro de até 30 dias.

Para consultar o status do seu pedido, volte à tela inicial, onde serão exibidas suas solicitações.
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