Para acessar ter acesso o portal restrito acesse o site
beneficiário.

www.saudebrb.com.br e na tela inicial clique no ícone

Em seguida clique em acesso à Saúde Net

Irá aparecer a tela de autenticação

O Usuário é o numero CPF sem ponto nem traços somente números Ex: (001122333) a senha caso não
tenha devera ser solicitada para Saúde BRB através do e-mail cadastro@saudebrb.com.br ou pelo telefone
3325-1666
Ao acessar o WEBPLAN utilizando o acesso Beneficiário, o sistema abre Tela Inicial. Nesta tela
inicial é exibido o menu com as opções de trabalho do Beneficiário.
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Alterar de Senha
Esta opção permite que se altere a senha do usuário atual do sistema, no caso o Beneficiário. A senha deve
conter no máximo 8 caracteres (letras e/ou números).

Alterar e-mail
Esta opção permite alterar o e-mail do beneficiário

2

Serviços → Beneficiários
Esta opção mostra as principais informações a respeito do beneficiário. São mostrados os dados do
cadastro, situação financeira, dependentes, carências e etc. Está opção permite que o beneficiário
tenha facilidades e um controle maior sobre sua utilização.

A tela de Serviços do beneficiário é composta pelas seguintes informações:
Dados do Beneficiário: Descreve as principais informações referentes ao Titular do plano
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Código – Indica o numero da carteirinha do beneficiário no plano
Adesão – Indica a data que o beneficiário entrou para o plano.
Data de Nascimento - Data de nascimento do titular
Idade Atual – Indica a atual idade do beneficiário.
Tipo – Indica qual o status do beneficiário (Titular ou dependente).
Data da última cobrança – Indica a data do ultimo pagamento efetuado pelo beneficiário.
Vencimento – Indica o próximo vencimento do beneficiário.
Motivo – Indica, caso o beneficiário esteja cancelado, o motivo do cancelamento do uso do plano.
Nome Fantasia da Empresa – Indica qual empresa pertence o beneficiário
Unidade – Indica qual unidade da empresa pertence o beneficiário.
Razão Social: Nome completo da empresa a qual beneficiário trabalha
Plano – Indica o nome do plano utilizado pelo beneficiário.
Acomodação – Indica o tipo de acomodação contrata pelo beneficiário.
Tabela – Indica o mês e o ano da tabela vigente no plano utilizado pelo beneficiário.
Cancelado – Indica a data em que o beneficiário foi cancelado do plano
Seg. assistencial – Indica o que contempla no plano
Abrangência – Indica a cobertura do plano nas federações
Registro do plano – Número do plano registrado na ANS
CNS – Cartão nacional de saúde do beneficiário
Tipo de contratação - Forma de contratação do plano
Nome Fantasia – Nome do plano
Registro ANS - Código no plano na ANS
Dados dos Dependentes do Beneficiário: Descreve as informações referentes aos dependentes
ativos no plano.

Código – Indica o código do beneficiário no plano
Nome – Indica o nome de todos os dependentes da família.
Valor – Indica o valor de mensalidade de cada um dos dependentes.
Dados Financeiros: Descreve a situação financeira do Beneficiário
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Esta aba mostra todas as informações sobre a situação financeira do beneficiário. Nesta aba, ele pode
verificar as boletas e sua situação. O sistema permite que o beneficiário veja os detalhes de cada boleta
para ter ciência dos detalhes que compõem o valor da boleta. Para isso, basta clicar na impressora.

Ira abrir o demonstrativo com todos os procedimentos realizados e cobrados.
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Imposto de renda
Para visualizar o imposto de renda basta informar o ano base e clicar em buscar.

Em seguida irá exibir os valores pagos naquele ano.
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Relatório – Coparticipações
Nesta é opção é possível visualizar os valores dos exames que serão cobrados no mês. Basta inserir a data
inicial do mês e a data final do mês e clicar em imprimir.

Os valores serão listados por cada beneficiário
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