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#20 
Preenchimento exclusivo pela Postal Saúde 

Nº GUIA: 

FOP 078.03 - SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POSTAL BENEFÍCIO MEDICAMENTO (PBM) 

INFORMAÇÕES DO BENEFICIÁRIO (TITULAR) 

Nome (Completo e sem abreviação):  
      

CIB: 
      

CPF:  
      

Data de Nascimento: 
  /  /     

Telefone Com./Res.: 
(  )      

Telefone Celular:  
(  )      

Endereço:       CEP:       

Bairro:       Cidade:       UF: Escolher 

E-mail:       

DADOS BANCÁRIOS PARA ADIANTAMENTO (TITULAR) 

Nome (Completo e sem abreviação): 
      

CPF: 
      

Banco: 
      

Agência: 
      

Tipo de Conta: 
      

Operação: 
      

Nº da Conta: 
      

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS 

Data 
Nº da Nota Fiscal / 

Cupom Fiscal 
Quantidade Nome do Medicamento Valor (R$) 

  /  /                       R$       

  /  /                       R$       

  /  /                       R$       

  /  /                       R$       

  /  /                       R$       

Total  R$       

INFORMAÇÕES GERAIS 

 Declaro estar ciente que são cobertos pelo PBM os medicamentos tarjados, de marca e genéricos, constantes na Tabela 
ABCFARMA - Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico. 

 Declaro estar ciente que o valor a ser reembolsado, para cada medicamento coberto, será limitado ao Preço Máximo ao 
Consumidor (PMC), registrado no Guia Farmacêutico Brasíndice, vigente à época da aquisição, descontado o valor referente 
à coparticipação. 

 Declaro, também, sob pena dos artigos 171 e 299 do código penal e 927 do código civil, que as informações aqui declaradas, relativas 
à solicitação de reembolso, são verdadeiras. 

 O benefício PBM é destinado aos empregados ativos, afastados por doença, aposentados por invalidez e aposentados dos 
CORREIOS, devidamente cadastrados e ativos no plano CorreiosSaúde. O benefício não é extensivo aos dependentes. 

Deverão constar em anexo a este FOP 078 os seguintes documentos: 

 Prescrição do médico ou dentista, datada, com o respectivo CRM ou CRO e dentro do prazo de validade (30 dias para 
medicamento de uso agudo ou 180 dias para medicamento de uso contínuo). 

 Nota ou cupom fiscal com os medicamentos prescritos (a data da compra não pode ser anterior à prescrição). 

 

 

           __________________________, ____/____/______. 
                           Local e data 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do Beneficiário (Titular) 

 


