PROTECÇÃO NA DOENÇA PROFISSIONAL
REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS - PRESTAÇÕES EM ESPÉCIE
ANTES DE PREENCHER LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES

1.

Identificação do beneficiário
Data de Nascimento

Nº de Identificação da Segurança Social

Ano

Mês

Dia

Nome completo

2.

Identificação das despesas efectuadas
Tipo

Cuidados de Saúde
Deslocações
Alojamento
Alimentação

Número de documentos

Valor ( € )

(1)

(2)
(2)
(2)

Outro
( 1 ) Com assistência médica, cirúrgica, de enfermagem, medicamentosa e farmacêutica, decorrentes de doença profissional.
( 2 ) Para efeito de cuidados de saúde, de exames de avaliação de incapacidade, serviços de recuperação e reabilitação profissional e frequência de

cursos de formação profissional.

3.

Modo de pagamento

O reembolso pode ser pago por depósito em conta bancária, para o que deve indicar o Número de Identificação Bancária (NIB):
Na falta deste elemento ou indicação incorrecta do NIB, será utilizado outro meio de pagamento.

4.

Certificação do beneficiário

As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.
Tomei conhecimento de que devo comunicar, ao Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais, qualquer alteração
da informação prestada, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da sua verificação.
(Assinatura do beneficiário ou de outrem a seu rogo conforme documento de identificação civil válido)

Informações
Documentos a apresentar nos Serviços de Segurança Social
 Documentos originais, comprovativos das despesas efectuadas.
 Documento comprovativo do NIB, passado pela instituição bancária, no caso de pretender o pagamento por depósito em
conta bancária.
São objecto de reembolso as despesas efectuadas com a utilização de transporte público.
São, ainda, objecto de reembolso as despesas efectuadas com a utilização de outro meio de transporte, com acompanhante
do beneficiário e com alojamento e alimentação, mediante prescrição médica e autorização do Centro Nacional de
Protecção contra os Riscos Profissionais.
Prazo para requerer
Um ano a contar da data de realização da respectiva despesa.

OS DADOS CONSTANTES DESTE DOCUMENTO SERÃO OBJECTO DE REGISTO INFORMÁTICO NA BASE DE DADOS DA SEGURANÇA SOCIAL.
PODERÁ CONSULTAR PESSOALMENTE A INFORMAÇÃO QUE LHE DIZ RESPEITO, BEM COMO SOLICITAR A SUA CORRECÇÃO.
AS FALSAS DECLARAÇÕES SÃO PUNIDAS NOS TERMOS DA LEI
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