Passo a Passo
Emissão do Extrato
1.

Acessar o site www.postalsaude.com.br.

2.

O beneficiário deverá acessar a ÁREA RESTRITA para ter acesso aos serviços
disponíveis no site. Dadas as orientações de acesso, o beneficiário deverá
seguir os seguintes passos para emissão do Extrato de Utilização:

3.

Fazer login ou realizar o seu cadatro na opção quero me cadastrar.

A
No menu lateral, clicar na
opção “ relatórios extrato
de utilização”.

B
Informar competência,
listar dependentes se for
o caso e gerar relatório.

C
Clique em OK.

ATENÇÃO
As informações contidas no Extrato de Utilização estão organizadas da seguinte forma:
•

Nome do Paciente (que pode ser o titular e/ou seus dependentes);

•

Mês da Competência: corresponde ao mês do compartilhamento das
despesas médicas e odontológicas;

Competência corresponde ao mês no qual é efetuado o desconto de coparticipação do beneficiário

Clique em visualizações, em seguida aparecerá, relatórios do
usuário clique na seta
se desejar gerar o relatório ou na
lixeira
de desejar excluir o relatório.
2. Informações do Extrato de Utilização
O beneficiário deverá acessar a ÁREA RESTRITA para ter acesso aos serviços
disponíveis no site. Dadas as orientações de acesso, o beneficiário deverá seguir
os seguintes passos para emissão do Extrato de Utilização:
As informações contidas no Extrato de Utilização estão organizadas da seguinte
forma:

•

Nome do Paciente (que pode ser o titular e/ou seus dependentes);

•

Mês da Competência: corresponde ao mês do compartilhamento das despesas médicas e odontológicas;

•

Data do Atendimento: data da realização do evento;

•

Identificação do Prestador: são apresentados o CNPJ e a Razão Social do
prestador que realizou o atendimento;
OBS: caso o beneficiário não reconheça o prestador, consultar o cadastro do prestador e informar o “NOME FANTASIA”.

•

Código, Descrição e Valores dos Eventos: identificação de cada evento realizado, com base na classificação da TUSS (Terminologia Única em Saúde Suplementar), e dos seus respectivos valores;

•

Valor Compartilhado: Refere-se ao valor compartilhado pelo procedimento
realizado;

•

Valor Correios: Refere-se ao valor custeado pelo Correios do procedimento
realizado;

•

Reapresentado: Refere-se ao valor reapresentado no caso de glosa ao prestador;

•

Subtotal da Guia: somatório do valor total de todos os eventos apresentados
em uma determinada guia;

•

Total do mês: é o somatório de todas as despesas registradas em nome
do beneficiário titular e seus dependentes daquela competência;

•

Ficha financeira: Resumo do mês que identifica o valor a compartilhar, valor
total de todas as despesas registradas naquele demonstrativo, valor custeado pela empresa (Correios), valor do compartilhamento valor que será visualizado na folha de pagamento do titular do plano e resíduo atualizado.
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