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Formulário de pedido 
Este formulário de pedido só deve ser usado se o prestador não encaminhou um pedido diretamente ao International Claims Services (ICS) em 
seu nome. Envie este formulário juntamente com contas discriminadas, diagnósticos e receitas para o endereço abaixo. O ICS deve receber 
o pedido até 180 dias depois do primeiro dia do tratamento.

O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS ABAIXO É OBRIGATÓRIO PARA QUE O PEDIDO DE REEMBOLSO SEJA APRECIADO.
SEÇÃO A. INFORMAÇÕES DO SEGURADO PRINCIPAL
Nome (sobrenome, nome, inicial do meio): Empregador:

Número da apólice: Nº de identificação do associado: Email:

País e endereço de residência atuais: Telefone:

SEÇÃO B. INFORMAÇÕES DO PACIENTE (informar para quem o pedido está sendo feito)

Segurado principal Masc. Fem. 

Data de nascimento:   

Casado(a) Solteiro(a) 

País de residência atual: 

Dependente segurado: Cônjuge Filho(a) 

Masc. Fem. Data de nascimento:  

Nome:  

País de residência atual: 

SEÇÃO C. INFORMAÇÕES DO PEDIDO 
Data da doença/lesão: Este pedido é para tratamento de maternidade? Sim Não 

Data do parto:   
Descreva o problema, o diagnóstico, o(s) sintoma(s) ou a queixa:

Diagnóstico médico e/ou resultado da consulta:

Já houve diagnóstico e/ou tratamento anterior para a mesma ou outra condição relacionada? Em caso positivo, informe as datas, os resultados, o tipo de 
tratamento, os medicamentos receitados e o nome do médico ou unidade de saúde:

A doença ou a lesão de alguma forma resultou de(a): 

a. Ocupação do paciente? Sim Não 
b. Acidente automobilístico? Sim Não 
c. Acidente de qualquer tipo? Sim Não 

Em caso positivo, informe detalhes, inclusive a data do acidente: 

O paciente também tem cobertura de: 

a. Outro plano de saúde em grupo? Sim Não 
b. Medicare ou outro órgão público?
c. Cobertura privada obrigatória de seguro automotivo? 

Em caso positivo, informe o nome e o endereço da outra fonte/eguradora:

INFORMAÇÕES DO MÉDICO/UNIDADE DE SAÚDE:
Nome do médico/unidade/prestador: Telefone:

Endereço/país:

Email do prestador (se disponível):

Sim Não 

Sim Não 
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SEÇÃO C. INFORMAÇÕES DO PEDIDO (cont.) 
Os tratamentos e/ou receitas relacionados abaixo (e os respectivos custos) foram fornecidos/prescritos. 

ANEXAR RECIBOS PARA FINS DE RESSARCIMENTO
Data do serviço 
Dia/mês/ano Descrição de cada serviço e/ou medicamento receitado Valor Moeda 

Valor total pago pelo paciente: 
Saldo total devido ao prestador: 

SEÇÃO D. INFORMAÇÕES SOBRE O PAGAMENTO
Efetuar o pagamento para: Associado Prestador (em cheque)

FORMA DE PAGAMENTO (efetuar o pagamento conforme indicado abaixo):

Endereço do associado informado na Seção A

Outro endereço postal:

Enviar por depósito direto eletrônico (banco deve estar localizado nos EUA) ou transferência bancária (bancos fora dos EUA) 

Nome do banco:   

Titular da conta:   

Nº da conta/IBAN:   

"Routing Number" (nº ABA) para depósitos eletrônicos: 

Código SWIFT para transferências:   

Endereço do banco para transferências bancárias:   

A apresentação de pedido com informações falsas ou enganosas sujeita o responsável às sanções administrativas e penais cabíveis. 

Declaro que as informações acima são verdadeiras e exatas, salvo melhor convicção. Autorizo qualquer médico, instituição médica, farmácia, 
companhia seguradora, empregador, sindicato laboral ou associação a liberar informações ao Global Benefits Group conforme seja necessário para 
efetuar todos os devidos pagamentos de benefícios, acaso devidos a mim, meu cônjuge ou quaisquer outros dependentes. A cópia desta autorização 
terá o mesmo valor e efeitos do original. 

Assinatura Data

Enviar o pedido para o International Claims Services 
Para encaminhar seu pedido online, visite www.gbg.com. 
Enviar para: 27422 Portola Parkway, Suite 110 
Foothill Ranch, CA 92610 USA 
Se por fax, envie para: +1 949-271-2330

Se tiver dúvidas sobre pedidos, fale com nosso Departamento de Atendimento 
ao Cliente: 

Email: customerservice@gbg.com 
Por telefone: Ligação grátis nos EUA: 1-877-916-7920 
Fora dos EUA: +1 949-916-7941
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