
PEDIDOS DE 
REEMBOLSO

contact center/sac: (21) 3861 3861 / 0800 079 3821
Defi ciente auditivo/Fala: 0800 286 0234
www.unimedrio.com.br
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loJas De relacioNameNto

Barra da Tijuca: Av. Armando Lombardi, 400, loja 103

Centro: Rua do Ouvidor, 161, 7º andar

Copacabana: Rua Bolívar, 125

Caxias: Rua Professor José de Souza Herdy, 1216, loja 222

 25 de agosto - Shopping Unigrario

loJas Hospitalares

Amparo Feminino: Rua da Estrela, 27 - Rio Comprido

Barra D’Or: Avenida Ayrton Senna, 2541 - Barra da Tijuca

Norte D’Or: Rua Carolina Machado, nr. 38 - Cascadura 

Ordem III: Rua Conde de Bonfi m, 1033 - Tijuca

Santa Therezinha: Rua Moura Brito, 81 - Tijuca

Quinta D’Or: Rua Almirante Baltazar, 435 - São Cristóvão

São José: Rua Macedo Sobrinho, nr. 21 – Humaitá

São Lucas: Travessa Frederico Pamplona, 32 - Copacabana
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Não é possível reembolso Nos seguiNtes casos: 

• Recibo rasurado; 

• Xerox ou cópia de recibo; 

• Diferença de honorários; 

• Toda e qualquer diferença motivada por uso de acomodação 

superior ao estabelecido em convênio; 

• Material ou medicamento não resultante de internação; 

• Despesas extraordinárias (copa, telefone);

MAIS FACILIDADE PARA VOCÊ
Cadastre seu e-mail e receba o status do seu reembolso em 

tempo real. Para se beneficiar desse serviço, basta acessar 

www.unimedrio.com.br e efetuar o cadastro na Área do 

Cliente (ainda não sou cadastrado/preencher o formulário/cadastrar).

Consulte o status do seu pedido acessando a Área do Cliente 

em www.unimedrio.com.br** (digitar o código da carteira 

e a senha/escolher a opção do serviço de acompanhamento de 

reembolso/digitar o código da carteira do titular e/ou n° de protocolo 

fornecido no momento da solicitação de reembolso/avançar).

DOCuMEnTOS nECESSÁRIOS
• Colocar no envelope os documentos originais comprobatórios do 

serviço, como recibo e notas fiscais;

• Os recibos deverão conter: nome, assinatura e carimbo do anestesista, 

CRM e CPF/CIC, especialidade médica e procedimento realizado e o 

nome completo do paciente e do beneficiário do reembolso;

• Apresentação do RG e CPF do titular do contrato;

• Para o reembolso de anestesista, anexar relatório médico caso o 

procedimento realizado seja diferente do solicitado;

• Em caso de reembolso de despesas médicas não relacionadas ao 

anestesista, anexar Relatório Médico;

• Os reembolsos com despesas de anestesista e/ou procedimentos 

realizados, estarão sujeitos à análise prévia;

InFORMAçõES IMPORTAnTES
• unimed-Rio não efetua depósitos em Poupança, Conta Salário, 

Conta Conjunta ou Aposentadoria;

• Em conformidade com a resolução nº 117 da Agência nacional de 

Saúde, os dados de identificação do beneficiário são obrigatórios;

• O processo de reembolso está condicionado ao 

preenchimento correto e legível de todos os campos do 

envelope. O não preenchimento de quaisquer informações, 

isenta a unimed-Rio de qualquer transtorno decorrente da não 

efetivação do crédito.

OS PEDIDOS DE REEMbOLSO* deverão 

ser entregues em qualquer Loja de Relacionamento 

ou Hospitalar da Unimed-Rio pelos beneficiários ou 

terceiros. O ressarcimento será efetuado na conta 

corrente do beneficiá rio titular ou contratante por 

DOC (depósito em conta corrente) ou OP (ordem 

de pagamento) através do Banco do Brasil.

InFORMAçõES ADICIOnAIS
• Clientes que não são da unimed-Rio devem dar entrada no 

pedido de reembolso na Loja de Relacionamento Intercâmbio (Rua 

do Ouvidor, 161, 7° andar – Centro).

• Para unimeds com acordo para reembolso de anestesia pela 

unimed-Rio  – Bauru (022), Belo Horizonte (006), Campinas 

(002), Central Nacional (865), Curitiba (032), Guarulhos (284), 

Jundiaí (127), Natal (062), Paulistana (333), Porto Alegre (048), 

Santa Catarina (somente bunge Alimentos) (037.1523), São José 

dos Campos (004), Sudeste Paulista (514), Vale do Carangola 

(289), Vitória (080), o ressarcimento é efetuado conforme tabela 

adotada pela unimed-Rio, em 30 dias consecutivos após serem 

protocolados. O beneficiário deverá conservar o protocolo do 

pedido para seu controle.
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