
Como enviar uma solicitação 
de reembolso eletrônica

Agora você pode enviar sua solicitação de reembolso com segurança e facilidade, sem a necessidade de 
enviar documentos físicos. Basta alguns passos e tudo pronto: sua solicitação de reembolso está em andamento!

1 Faça login no Portal do Segurado. Se você ainda não se inscreveu, clique aqui para obter instruções simples.

2 Preencha um Formulário de Reembolso. Você pode baixar uma cópia editável na seção Recursos do 
Segurado. Este formulário precisará ser anexado no momento do envio (consulte o 5º passo).

https://memberportal.bestdoctorsinsurance.com/Account/Login
https://files.constantcontact.com/fd70e094101/467c9be7-c183-4849-8934-f9f9a5066548.pdf


3 Na aba Apólice, selecione o segurado (paciente) para o qual os serviços médicos correspondam. 
Em seguida, clique no ícone Protocolar um Pedido.

4 Na tela Detalhes da Apólice, marque a caixa Concordar e clique em Próximo.



5 Confirme as informações do solicitante e complete o seguinte. Todos os serviços devem ser enviados 
por provedor e evento médico. Caso você tenha faturas de diferentes provedores para o mesmo 
evento médico, selecione Novo Provedor após cada um e repita os passos listados abaixo. Em 
seguida, clique em Próximo.

1. Anexe o Formulário de Reembolso
2. Confirme as informações bancárias
3. Insira informações do provedor

4. Especifique o tipo de serviço
5. Envie os arquivos

6 Para enviar registros médicos e documentos gerais, siga as instruções na tela. Em seguida, clique 
em Próximo.



A Apólice de seguro é emitida pela Best Doctors Insurance Limited, empresa registrada 
nas Bermudas. Serviço de administração de seguros médicos oferecido pela Best Doctors 
Insurance Services, LLC em nome da Best Doctors Insurance Limited.
www.BestDoctorsInsurance.com 

Número Geral nos EUA  1.305.269.2521
Ligação Gratuita nos EUA  1.866.902.7775
Fax    1.800.476.1160

7 Confirme os detalhes do reembolso. Em seguida, clique em Enviar.

8 Você receberá uma confirmação com o Número do Envio para acompanhamento. A Best Doctors 
Insurance processará a solicitação de reembolso dentro de 7 dias após o recebimento de todas as 
informações necessárias.

Para um envio bem-sucedido, lembre-se:

• O Formulário de Reembolso deve incluir o nome do solicitante/paciente, data(s) do serviço, diagnóstico, 
descrição do tratamento, nome do provedor, valores cobrados e pagos na moeda correspondente.

• As imagens escaneadas ou fotos de faturas e recibos detalhados devem estar legíveis e claras.
• Prescrições e recibos de farmácia devem incluir o nome do paciente.
• Informações de reembolso para depósito direto em conta dos EUA ou transferência bancária internacional.


