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Ao acessar a área logada do aplicativo, 
estarão disponíveis os menus dos 
seguros disponibilizados pela Bradesco.

• Selecione a opção Dental.

• No acesso do Dental haverá o campo 
Acesso Rápido que constará os principais 
serviços disponíveis no aplicativo.

• Abaixo do Acesso Rápido constará o 
menu com os serviços. Nele, selecione 
Reembolso, para ter acesso às funções de 
Solicitar Reembolso, Enviar Documentos 
e Formulário e Acompanhar Solicitação 
de Reembolso.
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• Em Dados do Beneficiário, caso o titular 
tenha dependente, será apresentado 
além de seu nome, também a lista 
contendo o(s) nome(s) do(s) dependente(s) 
para selecionar e iniciar um processo de 
reembolso.

• Em Dados de Pagamento, se o 
beneficiário tiver um dado bancário em 
nosso banco de dados virá preenchido, 
podendo ser alterado. Caso não tenha, 
virá em branco para o preenchimento.

• Em Enviar Formulário para o Dentista
o beneficiário poderá enviar digitalmente 
através da inclusão do nome e e-mail do 
dentista, onde será disparado para o 
profissional um e-mail com um link para 
preenchimento do formulário, ou pelo 
modo impresso, onde será possível salvar 
o formulário no celular para impressão e 
levar ao profissional no método manual.

Ao acessar o menu Solicitar Reembolso 
clique em Enviar Formulário para o 
Dentista.
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• Caso o titular tenha dependente, será 
apresentado além de seu nome, também 
a lista contendo o(s) nome(s) do(s) 
dependente(s) para selecionar e 
acompanhar um processo de reembolso 
iniciado.

• A Busca poderá ser realizada por período 
e número do formulário. Pelo número de 
formulário o aplicativo mostrará 
automaticamente a lista de formulários 
com processo iniciado.

• No resultado por período, carregarão os 
processos de reembolso dentro do 
período selecionado, e no resultado pelo 
número do formulário somente 
apresentará o formulário correspondente 
à seleção.

• No resultado o(s) formulário(s) 
poderá(ão) estar nos seguintes status:

- Aguardando Retorno do Dentista

- Aguardando Envio da Documentação

- Documentos Recebidos em Análise

- Reembolso Liberado

- Reembolso Não Liberado

- Reembolso Parcialmente Liberado

Ao acessar o menu Acompanhar 
Solicitação de Reembolso.
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• Na tela Orientações de Reembolso as 
informações serão disponibilizadas nos
3 passos (Solicitação, Acompanhamento
e Enviar Documentos).

• Abaixo estará disponível o botão para 
iniciar o reembolso.

O Beneficiário poderá obter o passo a 
passo sobre o processo de reembolso 
pelo aplicativo acessando o Orientações 
sobre Reembolso.

• Será disponibilizado um texto explicativo 
sobre o termo de uso no processo de 
reembolso.

• Abaixo estará disponível um campo
para assinalar: “Estou de Acordo com
os termos de Uso descrito Acima”.

• O Botão avançar só será habilitado 
quando o beneficiário assinalar o
De Acordo.

• A próxima tela a ser apresentada é a de 
confirmação do envio do processo
de reembolso.

Aceite do Termo de Uso.
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• Na Aba Digital:

Esta opção estará habilitada caso o 
beneficiário iniciou o processo de 
reembolso enviando o formulário ao 
dentista digitalmente (pelo envio por 
e-mail) e esteja na etapa de envio de 
documentos.

O beneficiário poderá selecionar o 
formulário, caso tenha mais de um em 
aberto, podendo visualizar a sua imagem 
com o devido preenchimento realizado 
pelo dentista. 

No envio da documentação será 
necessário tirar foto dos seguintes 
documentos:

- Documento Fiscal – Recibo ou Nota Fiscal

- Documento de Justificativa – 
Radiografias, Fotos ou Laudos. 

- Documentos Adicionais – Caso tenha 
algum documentos adicional ao processo LE.

Ao acessar o menu Enviar Documentos.

Obs. O botão avançar só estará habilitado 
quando o beneficiário inserir o anexo 
obrigatório do documento fiscal. 
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• Na Aba Impresso:

Nesta opção será considerado apenas os 
formulários impressos que o beneficiário 
tenha em mãos e queira dar continuidade 
no processo digitalmente pelo aplicativo.

Será possível realizar a identificação do 
formulário em mãos através do recurso 
de scanner, onde o beneficiário apontará 
a câmera ao código de barras do 
formulário e o app reconhecerá 
automaticamente, ou digitando o número 
do formulário no campo existente.

No envio da documentação será 
necessário tirar foto dos seguintes 
documentos:

- Anexar Formulário – Imagem frente e 
verso do formulário.

- Documento Fiscal – Recibo ou Nota Fiscal.

- Documento de Justificativa – Radiografias, 
Fotos ou Laudos. 

- Documentos Adicionais – Caso tenha 
algum documentos adicional ao processo 
Livre Escolha.

Obs. O botão avançar só estará 
habilitado quando o beneficiário inserir 
o anexo obrigatório da frente e verso do 
formulário e documentos fiscal.


