
Como solicitar reembolso de despesas.

O  Plan-Assiste  oferece  aos  seus  beneficiários  assistência  médico-hospitalar,

ambulatorial,  paramédica  e  odontológica.  Esses  benefícios  ofertados  constituem  a

assistência dirigida ou de livre escolha e são cobertos pelo Plan-Assiste, consoante as

disposições de seu Regulamento Geral (Portaria PGR/MPU nº 113, de 16 de dezembro de

2016).

Na assistência de livre escolha, o beneficiário realiza o pagamento do serviço

usufruído  diretamente  ao prestador  utilizado,  fazendo jus  ao respectivo  reembolso  de

despesas junto ao Plan-Assiste.

É  importante  destacar  que  os  serviços  realizados  por  credenciados  do  Plan-

Assiste não poderão ser objeto de reembolso de despesas.

Os valores dos reembolsos, em regra, são calculados tendo como parâmetro as

tabelas  utilizadas  pelo  Plan-Assiste,  descontando-se  a  coparticipação  devida  pelo

beneficiário.

É  indispensável,  ao  solicitar  o  reembolso,  a  apresentação  dos  documentos

comprobatórios, podendo ser Nota Fiscal ou Recibo emitidos pelo prestador, bem assim

outros  documentos  pertinentes,  como,  por  exemplo,  pedido  médico  para  exames,

medicação, procedimento cirúrgico ou serviços paramédicos, entre outros.

Ressaltamos que o prazo máximo para solicitação de reembolso é de até 90

(noventa) dias após a emissão dos documentos comprobatórios, de acordo com o Art. 22

do Regulamento Geral do Plan-Assiste.

O  Plan-Assiste  em  Sergipe,  sempre  na  medida  do  possível,  realiza  o

processamento dentro do mesmo mês das solicitações de reembolso encaminhadas até o

dia 10 de cada mês.

Para solicitar o reembolso de despesas, o beneficiário titular acessará formulário

próprio por meio do Portal do Beneficiário, utilizando senha fornecida pelo MPF (no caso

de membros e servidores ativos, a senha é a mesma usada para acessar os sistemas do

MPF).

Passo a passo para solicitar reembolso de despesas:



1. Acessar o Portal do Beneficiário. 

 

2. Clicar em Reembolso de Procedimentos (Livre escolha).

3. Clicar em Solicitar Reembolso.



4. Após isso, é necessário preencher os campos assinalados na figura abaixo, bem como

anexar os documentos pertinentes e salvar a solicitação de reembolso.

5. Feitos esses passos, a solicitação será processada pela equipe do Plan-Assiste em

Sergipe. A aceitação ou não da solicitação e eventuais complementações de dados serão

encaminhadas ao e-mail do solicitante.


