Circular 012/2019

03 de Junho de 2019

Ref.: Novas regras de utilização do PAF BH, Betim e Contagem – Consultas médicas.
Prezados Representados,
O SINTIBREF-MG vem informar que a partir de 03 de Junho de 2019, vigoram as novas
condições de uso para efetivação das consultas médicas, a serem aplicadas aos Titulares e
seus Dependentes do PAF BH, Betim e Contagem. Esclarecemos que estas adequações
surgiram por exigência do nosso parceiro Cartão de Todos, devido a normatização interna
nacional, de aplicação a todos os usuários do cartão de descontos.
Dessa feita, exclusivamente, para as Consultas Médicas agendadas através do Disque
Consultas (31) 3504-1141, sendo:
1. O Sintibref-MG fará o reembolso do valor pago ao titular do recibo após a consulta,
nas seguintes condições:
a. Apresentação do comprovante de pagamento (legível) da consulta médica nas
clínicas conveniadas ao Cartão de Todos, na cidade de Belo Horizonte, Betim e
Contagem, que devem ser apresentados em até 15 (quinze) dias contados da
data da Consulta Médica.
b. Apresentação dos dados bancários (somente em conta tipo corrente ou
poupança), em nome do titular do recibo ou do responsável pelo pagamento
(desde que legível), para a efetivação do crédito em até 3 (três) dias úteis, a partir
do envio da documentação.
Ou
Comparecer em nossa SEDE para recebimento em dinheiro. Agende um horário
com o departamento financeiro.
As informações podem ser enviadas, ou, o horário agendado por Whatsapp (31)
97400-6211.
2. Os usuários, Titulares ou Dependentes, farão o pagamento da consulta médica no ato
do atendimento e deve solicitar o recibo de pagamento nas clínicas credenciadas ao
Cartão de Todos, para o respectivo reembolso.
Agradecemos a confiança de sempre, esperamos continuar oferecendo aos representados,
através dos benefícios, melhores condições de vida e trabalho. Pedimos desculpas por
eventuais transtornos causados por determinação de nosso parceiro, alheios à vontade do
SINTIBREF-MG.

Havendo necessidade de alteração destes procedimentos para melhor atender nossos
representados, comunicaremos via Circular a todos os empregados da categoria. Em casos de
impossibilidade de cumprimento destes procedimentos, que prejudique ou inviabilize a
utilização do beneficio por nossos representados, favor entrar em contato imediatamente com
departamento de associados.
Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários estamos à disposição nos
telefones (31) 3423-8686 | (31) 3586-6553 ou através do e-mail: associadopaf@sintibrefminas.org.br.
Atenciosamente,
Equipe SINTIBREF-MG

