
 

 
 Nome do titular ou pensionista:               Matrícula:  

Endereço:    Complemento:  

Bairro:  
  

CEP:  

  
Estado:  
  

 Cidade:  Telefone: (           )     

  
E-mail:   
  

 Celular: (            )     

 Comunicamos que os dados acima informados serão utilizados para atualizar nossa base cadastral.  

  ASSINALE O TIPO DE REEMBOLSO  
  PGE - Condições de reembolso listadas no Regulamento do Prosaúde Integrado, disponível no portal da Cemig Saúde: 
www.cemigsaude.org.br (Art. 65º até Art. 79º).  

 PRAS - Condições de reembolso listadas no Regulamento do Prosaúde Integrado, disponível no portal da Cemig 
Saúde: www.cemigsaude.org.br (Art. 64º até Art. 79º).   

TETO ADICIONAL -  Condições de reembolso listadas no Regulamento do Prosaúde Integrado, disponível no portal  
da Cemig Saúde: www.cemigsaude.org.br, mediante a análise e cadastro prévio do(s) medicamentos(s) e inclusão do 

beneficiário na Linha de Cuidado Coordenado do Conexão Saúde.   
 FCAS - Condições de reembolso listadas no Regulamento do Fundo Complementar de Assistência à Saúde, disponível 
no portal da Cemig Saúde: www.cemigsaude.org.br – Esta solicitação requer relatório médico detalhado e receita para 

 

medicamentos constantes apenas das doenças crônicas. 
OBS: SUA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DEVERÁ SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE DIGITAL POR MEIO DO PORTAL OU 
APLICATIVO DA CEMIG SAÚDE.  
ESSE FORMULÁRIO É PARA USO DIGITAL, QUANDO NECESSÁRIO. 
 NÃO SERÁ ACATADO DOCUMENTAÇÃO FÍSICA PARA FINS DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. 
  

Declaro:  
1. Para os devidos fins que todas as despesas, objeto desta solicitação de reembolso, inclusive materiais, medicamentos, honorários ou 

procedimentos listados, foram efetivamente despendidas comigo ou com o beneficiário dependente, assumindo a responsabilidade pela  
veracidade dessa informação.    

2. Estar de posse de todos os documentos originais vinculados a essa solicitação de reembolso, comprometendo-me a fornecê-los nos casos  
em que for formalmente solicitado pela Cemig Saúde.  

3. Estar ciente que, caso haja algum débito na Cemig Saúde, o valor a ser reembolsado será utilizado para compensar o que está em aberto 
junto à Operadora, de acordo com o art.67, § 3º do Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI).   

  O beneficiário, acima qualificado, titular dos dados, sensíveis ou não, declara, para os devidos fins, que autoriza e que tem total 

ciência que os seus dados pessoais e/ou sensíveis serão tratados pela Cemig Saúde, por seus funcionários, prepostos, 

colaboradores, prestadores de serviços e por outras empresas por ela contratadas, com o objetivo de atendimento das normas da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar e do objeto social da Cemig Saúde, que visa prestar serviços de Plano de Saúde aos seus

beneficiários. Os dados serão tratados enquanto houver necessidade de cumprimento de obrigação legal, contratual e regulatória,

até que cessem todos os prazos prescricionais previstos na legislação vigente. 

 
  Assinatura do titular ou responsável legal: 

 
 

Data:  

 

SOLICITAÇÃO DE  REEMBOLSO   


