
 

 

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO  

Analisaremos sua solicitação o mais breve possível. Por favor, leia com atenção e complete este formulário:  

 

Nº protocolo fornecido pela Central de Atendimento 24h: ............................................................................................................                                      

 

DADOS DO(A) TITULAR DO BILHETE DE SEGURO VIAGEM 

Nº Bilhete de Seguro  

Nº Voucher  

Segurado(a)  

CPF  

E-mail de Contato  

Tel. Celular / Residencial  

 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco  

Agência  

Tipo da Conta  Nº  

CPF  

Favorecido  

 

Observações: 

- em caso de conta conjunta informar, nome completo e CPF do primeiro titular da conta. 

- caso o titular da conta não seja o titular do bilhete, favor preencher, assinar e enviar juntamente com a documentação, a 

Declaração de Cessão de Direitos. 

DADOS DO EVENTO 

Local  

Data  

 

ASSINALE O MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO 

A Demora na devolução da bagagem H Regresso antecipado 

B Extravio de bagagem I Regresso sanitário 

C Despesas médicas J Traslado de corpo 

D Despesas extraordinárias por permanência forçada K Cancelamento de viagem (total) 

E Despesas odontológicas L Seguro por invalidez permanente (total ou parcial) 

F Medicamentos receitados M Seguro por morte acidental  

G Traslado médico N Outros 



 

 

 [N] especifique _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Nome do Prestador de Serviço (hospital, clínica, médico e etc.) 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Moeda e Valor solicitado 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Breve Relato do Ocorrido (histórico do evento, motivo pelo qual solicita reembolso, motivo pelo qual acionou a central de 

Atendimento 24h na data do evento se for este o caso) 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________                                                                           _______________________________________ 

Local e Data                                                     Assinatura do(a) Segurado(a) 

ATENÇÃO!  

 O aceite deste formulário não implica na responsabilidade da Assist-med em efetuar o reembolso solicitado. Tal 

solicitação será analisada e comunicada ao cliente posteriormente. 

 Utilizaremos o e-mail informado neste formulário para enviarmos a confirmação de recebimento da documentação, 

solicitarmos documentos/informação complementares (se necessário) e aviso de pagamento em caso de aprovação; 

 Antes do envio certifique-se de que o formulário está devidamente preenchido, com todos os documentos anexados e 

assinado pelo titular do bilhete. 

 A solicitação não terá validade caso o solicitante altere ou oculte fato ou circunstância relevante para a obtenção do 

reembolso da assistência. 


