Como solicitar
reembolso no
Fale Conosco
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ATENÇÃO!
Evite indeferimento do seu pedido de reembolso Livre Escolha e/ou PAE.
Leia as restrições e observações abaixo:
•

Você deve abrir uma nova solicitação para cada documento fiscal (recibo ou Nota) a ser
reembolsado.

•

Consulte as orientações gerais e requisitos técnicos que os recibos e notas fiscais devem
ter para serem aceitos em nosso processo. Clique aqui para acessar o checklist,
disponível no Portal.

•

Os documentos fiscais e relatórios devem conter data, assinatura e identificação do
profissional.

•

Não são aceitos como documentos comprobatórios da prestação de serviço: recibos de
pagamento de autônomos (RPA); recibos provisórios de serviço (RPS); e recibos
temporários (em forma de caução), nota de débito ou duplicatas.

•

Em todos os casos, outros documentos podem ser exigidos, de acordo com o
procedimento realizado, e sua falta poderá impossibilitar o processamento do reembolso.

1 - Acesse o Fale Conosco no endereço:
https://faleconosco.saudepetrobras.com.br/fale_conosco e clique em
“Sou beneficiário(a)”.
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2 - Dados do Solicitante:
Será aberta a tela de solicitação de serviço em que os seguintes campos devem ser
preenchidos.

3 - Dados do Serviço:
Selecione o Motivo: “Solicitação”. Em seguida, selecione a categoria: “Reembolso” e a
subcategoria “Reembolso Livre Escolha” ou “Reembolso PAE”.
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4 - Dados da Solicitação:
Preencha as informações de acordo com a sua solicitação e checklist da documentação
obrigatória para reembolso.

5 - Comentários:
Caso tenha algum comentário/observação, descreva neste campo.
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6 - Anexos:
Anexe a documentação obrigatória e clique em Enviar.

7 - Protocolo de Atendimento:
Aparecerá o número do protocolo de atendimento. Anote o número do protocolo e
acompanhe as suas solicitações de reembolso pelo App Saúde Petrobras ou WhatsApp. No
WhatsApp, selecione a opção 4 (reembolso livre escolha) e subopção 1 (status de reembolso
livre escolha), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

