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RECONHECER FIRMA POR SEMELHANÇA DE TODOS OS DECLARANTES

LOCAL E DATA

OBS: O VALOR A SER ACOSTADO NO REFERIDO TERMO, TERÁ QUE SER A SOMA DOS COMPROVANTES DE DESPESAS
MÉDICAS/HOSPITALARES PLEITEADAS.
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ATENÇÃOATENÇÃOATENÇÃOATENÇÃOATENÇÃO
ANEXAR ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, RG, CPF DO REPRESENTANTE INDICADO PELO HOSPITAL E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO.


