
Clique no ícone “Reembolso”.
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Na tela seguinte são disponibilizadas as 
solicitações anteriores (se houver), seus 
respectivos status, números de protoco-

lo, nome do beneficiário (titular ou de-
pendentes) e valor solicitado. O status 
da solicitação fica destacado em cor 

diferente das outras informações.

Após clicar em Nova Solicitação, forneça 
as informações sobre o prestador de 

serviços: clínica, laboratório ou hospital 
(ou farmácia, caso seja medicamento 
concedido aos empregados da CEB e 

seus dependentes legais).



Insira o CNPJ do prestador ou CPF do 
profissional de saúde; o nome do 

prestador (pode ser nome fantasia) e a 
especialidade na qual você foi atendido. 

Caso seja medicamento, o CNPJ e o 
nome são o da farmácia, presentes 

na nota fiscal. 

Depois, insira a data e o número do 
recibo ou da nota fiscal.

3.1

3.2

Após preencher todas as opções, 
clique em Continuar. 3.3

Há a opção de autopreenchimento, 
(você digita as primeiras letras e o 

APP apresenta as opções).
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Na próxima tela você deve 

preencher os dados do 
atendimento.

5
Após clicar em Continuar, apa-
recerá a opção de confirmação.

6
Depois de confirmar o valor, 

insira as imagens da nota fiscal 
e da prescrição médica.

Informe o nome do beneficiário 
(titular ou dependentes).

Em Observação, informe se é 
exame ou medicamento.

Insira a data do atendimento (da 
consulta, nota etc.), o valor da sua 
solicitação e o tipo de atendimento 

(consulta, exame, internação, 
ortodontia etc.).

Obs: Todos os campos são obrigatórios



Ao clicar em Incluir, você deve 
optar por fotografar o documento 
ou acessar a galeria de imagens 

do seu telefone.

Em seguida, aparece(m) o(s) 
documento(s) que você anexou. 

Se estiver tudo correto, clique 
em Continuar.

É necessário identificar a 
foto/arquivo.
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Na última tela, clique em Enviar 
após confirmar o resumo da sua 
solicitação. Feito isto, aparecerá 

a tela inicial de Reembolso.

-Os documentos necessários para solicitação de reembolso estão disponíveis no link 
http://www.faceb.com.br/index.php/saude/planos-de-saude/ (confira no regulamento do seu plano);

- Você pode acompanhar o status da solicitação pelo aplicativo;

- Solicitações realizadas entre os dias 1º e 15 de cada mês, após analisadas e deferidas, terão crédito 
efetuado no último dia útil no mês corrente (na conta corrente informada à Faceb pelo beneficiário 
titular); 

- Solicitações realizadas a partir do dia 16 do mês corrente, após analisadas e deferidas, terão crédito 
efetuado no último dia útil do mês seguinte (na conta corrente informada à Faceb pelo beneficiário 
titular);

- Reembolsos indeferidos serão devolvidos por e-mail ao beneficiário titular. Quando a solicitação for 
realizada por formulário impresso, a documentação original pode ser retirada no local indicado pelo 
beneficiário titular no e-mail de resposta à Faceb.

IMPORTANTE


