PELO SITE É ASSIM:

1. Para solicitar o seu reembolso, acesse o site www.cemigsaude.org.br, através do
Google Chrome, em seu computador. Em seguida, clique no botão “Área do Beneficiário”, no alto da página.
Insira login e senha >> Acessar / Portal >> Reembolso >>
Utilize seu usuário e senha para entrar no portal.
2. Clique em “Reembolso” e selecione a opção “Solicitar reembolso”. Será aberta a tela abaixo para que você informe os dados necessários para o requerimento. Preencha todos os campos atentamente.
Verificar coberturas de cada grupo informado, devido alteração recente.
O prazo de validade dos comproPGE não reembolsa óculos, e sim 1 par
vantes é de 90 dias para o PGE
de lente de graus anualmente.
(medicamentos, lentes para óculos, tratamento odontológico, etc.)
e 90 dias para o PRAS (consultas,
exames, fisioterapias, acupunturas, atendimentos ambulatoriais e
internações).

Se o comprovante for um Recibo, não é necessário informar o número do documento.

3. Não se esqueça de anexar os documentos comprobatórios das despesas solicitadas (que incluem cupom ou nota fiscal, receitas, pedido médico, entre outros, que
podem variar de acordo com sua solicitação). Para facilitar a busca e inserção de arquivos, uma dica é deixá-los salvos na área de trabalho de seu computador.
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Caso seja um Cupom Fiscal, o número informado deverá ser o COO, mostrado na imagem ao lado.

O documento auxiliar da nota fiscal é uma espécie de cupom fiscal e substitui a nota
fiscal. Para ser usado deve ser enviado uma foto legível com o número da NFC-e. Veja o exemplo abaixo:
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4. Selecione o beneficiário para o qual será solicitado o reembolso. Ao clicar na setinha,será carregado todo o grupo familiar, incluindo pessoas falecidas no último ano.

No campo “Valor”, digite o valor total da
despesa. Por exemplo: se você comprou
duas Dipironas, pelo valor de R$ 15,00 cada,
o valor preenchido deverá ser R$ 30,00.

Se a despesa for um medicamento, ao clicar na lupa para selecionar o tipo de despesa, será exibida
a próxima tela.

5. Caso não localize seu
medicamento, desça a
barra de rolagem até o final e clique em Próxima,
pois ele poderá estar na
página seguinte. A busca
pode ser realizada pela
DESCRIÇÃO OU CÓDIGO
(alguns cupons já vem
com o código, o que facilita a localização)
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6. Caso tenha mais despesas, basta clicar em adicionar outra despesa. Para cada comprovante deverá
ser aberto um protocolo.
Para anexar documentos comprobatórios da despesa digitada (receita, documentos fiscal, relatório),
clique em “Escolher arquivo” e em
“Anexar”. Aguarde até que o arquivo seja anexado. Para medicações
de uso constante não é necessário

anexar a receita, desde que a mesma já esteja
cadastrada na operadora. Caso contrário, será
necessário.
Clique em Li e concordo >> Finalizar Solicitação. Anote o número de protocolo que será
exibido na sequência.

Pronto! Sua solicitação foi enviada. Para acompanhar o andamento, siga os passos
abaixo:
Clique no menu Reembolso >> Consultar protocolos de reembolso. Na tela que será
exibida, preencha os campos obrigatórios e em clique em “Exibir”

Serão listados todos os protocolos. Caso haja alguma pendência, ela também será
exibida nesta tela.

Importante! O prazo regulamentar para crédito de reembolso é de 30 dias corridos
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Consultando o motivo do indeferimento
Para visualizar o motivo do indeferimento do protocolo com status Rejeitado /Cancelado, clique na observação do protocolo

Para visualizar o motivo do indeferimento do Item do protocolo Aprovado Parcialmente, clique no menu Despesas do protocolo.
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E em seguida no menu de observação do Item rejeitado.
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PELO APLICATIVO É ASSIM:
1. Para pedir seu reembolso, acesse o aplicativo em seu celular ou tablet. >> Faça o login com
seu usuário e senha. Caso não tenha esses dados ou tenha se esquecido deles, selecione a
opção “recuperar senha”.
>> Clique em “Reembolso”. Neste momento, serão exibidas todas as solicitações já realizadas,
sendo possível acompanhar o processamento e a data de crédito. >> Para iniciar uma nova solicitação, clique no sinal de “+”, no canto superior direito da tela. >> Leia o “Termo de aceite”, clique em “Li e concordo” e, em seguida, selecione “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”.

8

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

Consultando o motivo do indeferimento
Clique no protocolo que está cancelado, indeferido / Aprovado parcialmente.
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O motivo do protocolo aprovado parcialmente está na observação do item.

Sabia que existe um conteúdo exclusivo sobre reembolso no Instituto Cemig Saúde? Além de aprender a fazer a solicitação corretamente, você ainda ganha prêmios. Não perca!
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