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-------- Termo de Ciência Reembolso 
 
 

CONTRATANTE____________________________________________, portador (a) da cédula de 

identidade RG de nº ___________________, inscrito (a) no CPF_____________________________,  

CONTRATADA: SMART LABIS EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 26.384.590/0001-97, com 
sede na Rua Avenida Regente Feijó 944, Sala 808 B - Jardim Anália Franco, São Paulo, SP. 
  

 

              As partes referidas ajustam e convencionam que o presente contrato se regera pelas cláusula a seguir descritas: 

 

I. A (o) CONTRATANTE ora paciente, autoriza neste ato, que a CONTRATADA lhe preste serviços de exames / 

análises clínicas / laboratoriais / imagens, por si ou por terceiros, conforme anexo. 

 

II. A (o) CONTRATANTE declara que o seu plano de saúde possibilita o reembolso dos procedimentos médicos 

efetuados pela CONTRATADA. 

 

 

III. Declara, ainda, o (a) CONTRATANTE que após o reembolso do valor correspondente aos serviços prestados, 

conforme cláusula1, pelo plano de saúde, em sua conta corrente ou do titular do plano, o repassará na sua 

integralidade à CONTRATADA, quitando assim os serviços prestados. 

 

IV. A quitação dos serviços ora contratados pela (o) CONTRATANTE deverá ocorrer através do pagamento do boleto 

bancário emitido pela CONTRATADA que por mera liberalidade concederá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir do firmamento deste, e/ou no máximo 2 (dois) dias úteis após o reembolso efetuado pelo plano de saúde, 

conforme descrito na cláusula acima. 

 

 

V. A CONTRATADA esclarece que a (o) CONTRATANTE não desembolsará valor algum, caso o plano de saúde não 

venha a liberar o valor pelos serviços prestados pela CONTRATADA. 

 

VI. A fim de que se viabilize a quitação dos serviços ora contratados, a (o) CONTRATANTE autoriza desde já a emissão 

do boleto bancário, ou ainda uma outra forma de cobrança pela CONTRATADA. 

 

 

VII. Neste ato, a (o) CONTRATANTE assina o presente TERMO DE CIÊNCIA DE REEMBOLSO e outorga poderes a 

CONTRATADA a fim de que realize os procedimentos necessários para a solicitação do reembolso dos exames 

ora prestados perante o seu plano de saúde, bem como defenda o seu direito em receber, inclusive frente aos 

órgãos administrativos, regulatórios, fiscalizatórios e judiciais pertinentes. Porém, o não êxito em recebê-lo não 

gera quaisquer responsabilidades a CONTRATADA. 

 

VIII. A (o) CONTRATANTE NÃO será obrigada a quitar o valor referente aos serviços prestados, se o reembolso não 

for realizado pelo plano de saúde por culpa da CONTRATADA, que se compromete através deste instrumento a 

fornecer e encaminhar todos os documentos e informações necessárias para a realização do reembolso citado. 

 

 

IX. A (o) CONTRATANTE se responsabiliza a cooperar e a atender todos os pedidos da CONTRATADA para o efetivo 

recebimento deste reembolso. 

 

X. A (o) CONTRATANTE autoriza ainda a CONTRATADA a enviar todas as informações solicitadas pelo seu plano 

de saúde, relativas aos exames realizados. 

 

 

São Paulo, _______ de _____________________de 20 ___. 

 
 

_________________________________                                           ______________________________ 

                 CONTRATANTE                                                                                    CONTRATADA 
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Formulário do Paciente 

Prezada (o) Cliente, antes de mais nada obrigado por partilhar conosco o desejo de cuidar da sua saúde e 

bem-estar. Gostaríamos de ressaltar que o adequado preenchimento desse formulário tornará seu 

atendimento, no dia de sua consulta, muito mais ágil e conveniente. 

Desde já agradecemos sua colaboração. 

 

Nome da Coletora:_______________________________ 

DADOS PESSOAIS 

Nome Completo: ______________________________________Data de Nascimento: _______________ 

RG: _______________________________CPF:______________________________________________ 

Endereço: __________________________________________ Compl. ___________________________ 

Bairro: ______________________Cidade: ___________________CEP____________________UF_____ 

Fone: _________________________________ Celular: _______________________________________ 

Estado Civil: _________________________________Profissão: ________________________________ 

E-mail: ________________________________________Empresa: ______________________________ 

Nome do Pai: ____________________________ Nome da Mãe:  _______________________________ 

 

Peso:_______________ Altura:___________________ 

 

Medicação:___________________________________________________________________________ 

DADOS DO CONVÊNIO 

Nome do Convênio: _________________________ Nº Carteirinha:______________________________ 

 Empresarial  ☐  Particular  Tipo de Plano: ______________________________  

Titular do Plano:  ☐ Eu mesmo      ☐ Nome do Titular:________________________________________ 

CPF Títular:______________________________Data de Nascimento Titular:______________________ 

 

Quantidade de dependentes no plano de saúde (        )      

Nome do dependente 1 ________________________________________Data de Nasc.___/_____/_____ 

Nome do dependente 2 ________________________________________Data de Nasc.___/_____/_____ 

Nome do dependente 3 ________________________________________Data de Nasc.___/_____/_____ 

Nome do dependente 4 ________________________________________Data de Nasc.___/_____/_____ 

Nome do dependente 5 ________________________________________Data de Nasc.___/_____/_____ 

DADOS BANCÁRIOS DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE  

CONTA CORRENTE  - PESSOA FÍSICA PARA DEPÓSITO DO REEMBOLSO 

 
Banco:____________________ Agência:______________ Conta corrente: Nº. _____________________ 

 

Nome do Favorecido:___________________________________________________________________ 

 

CPF: _______________________________ 


