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COMO SOLICITAR REEMBOLSO ONLINE
Acesse o Allianz Cliente (allianzcliente.com.br) e informe seu login e senha.
No menu a direita, clique em Acessos Rápidos.

Allianz Cliente

Acessos Rápidos

Solicitação
Reembolso Saúde

Para solicitar seu reembolso, siga as instruções abaixo:
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Informações do Segurado
• Selecione o nome do segurado que utilizou o atendimento*,
o sistema carregará automaticamente as informações do mesmo.
• Clique em Adicionar Procedimento.
*

Caso o segurado não seja indicado corretamente, o reembolso será devolvido.

Informacões do Prestador de Serviço
• Informe o número da nota fiscal (ou recibo) e a data da emissão do mesmo.
• Digite o CPF/CNPJ do serviço utilizado e clique na lupa para carregar
os dados automaticamente.
Caso o serviço não conste em nosso cadastro, o sistema permitirá que sejam
inseridas as informações necessárias, tais como: nome, endereço completo
e e-mail do prestador.
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Informações do Atendimento
• Insira os dados do atendimento selecionando o tipo e a especialidade
(ou subtipo) do mesmo.
• Informe a data da ocorrência sendo que para o reembolso de terapias seriadas
ou período de internação hospitalar, deve ser informada a data inicial e final
do período que se deseja solicitar reembolso.
• Informe o valor total da nota fiscal/recibo.
• Clique em “Adicionar” para salvar as informações digitadas.

• Caso deseje solicitar reembolso para outras despesas médicas do mesmo
segurado, basta clicar no botão Adicionar Procedimento e repetir o processo.
Importante: os atendimentos devem obrigatoriamente ter sido realizados
para o mesmo segurado.
Para solicitar reembolso para outro segurado (por exemplo outro dependente),
é imprescindível finalizar a primeira solicitação e começar um novo pedido,
informando corretamente o nome do segurado na tela inicial.
O não cumprimento do fluxo acima incorrerá no cancelamento do pedido
e devolução do mesmo.
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• Após adicionar as solicitações de reembolso, será possível visualizar todos
os reembolsos solicitados em seu pedido.

• Para dar continuidade, clique em “Finalizar” e na sequencia clique em “Anexar”.
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Anexar Documentos
• Busque o documento que deseja enviar e clique em Anexar para upload
do documento. Para anexar outros documentos, clique em “Adicionar outro
Documento”.
Somente serão aceitos arquivos no formato PDF, PNG e JPEG com no máximo
5 MB cada.
IMPORTANTE:

Caso esteja utilizando seu smartphone, você pode tirar uma foto do documento
e enviá-la diretamente.
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Pronto! Seu reembolso foi realizado com sucesso. Para consultá-lo basta
selecionar a opção “Consulta Status Reembolso” no menu Acessos Rápidos.

Caso deseje solicitar reembolso para outro segurado,
basta clicar no botão “Novo Pedido de Reembolso”.

Em caso de dúvidas, consulte o Guia Reembolso no Allianz Cliente
ou entre em contato com a Linha Direta Allianz Saúde: 4001-5060
(capitais e regiões metropolitanas), 0800 701 8148 (outras regiões)
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