
• Acesse o site da Bradesco Saúde, pelo link www.bradescoseguros.com.br/saude.

• Localize abaixo o campo “Já é Cliente” e clique em “Informações Cadastrais” conforme ilustração:

Clique em 
“Informações 
Cadastrais”

2ª via de Boleto

http://www.bradescoseguros.com.br/saude.


2ª via de Boleto

• A tela de login será aberta. Clique no botão empresa e digite seu login e senha e clique em avançar, 
conforme ilustração:

Clique no botão 
“Empresa” e 
certifique se o 
botão foi ativado

Digite o CNPJ da 
empresa

Digite a senha

Clique em Avançar



2ª via de Boleto

• A seguinte tela abrirá, contendo algumas janelas (Pop-up) com informativos. Feche os informativos, 
pois eles podem atrapalhar a visualização das informações, conforme ilustração:

Clique no 
“X” para 
fechar

Clique no 
“X” para 
fechar



2ª via de Boleto

• Localize o titulo “Fatura Digital” e clique no link “Impressão do Carnê de Pagamento” para solicitar a 2ª 
via dos boletos do Bradesco Saúde e Bradesco Dental.



2ª via de Boleto

• Atenção, os boletos dos produtos Bradesco Saúde e Bradesco Dental conjugado, aparecerão na mesma 
apólice. No caso dos produtos terem sido adquiridos separadamente, as apólices também serão 
diferentes, conforme caso abaixo.

• Selecione a apólice e clique em confirmar.

Apólice de Bradesco Saúde

Apólice de Bradesco Dental



2ª via de Boleto

• Aqui será mostrado apenas as faturas que estão em aberto. Clique na data do vencimento para baixar 
2ª via do boleto.

• Caso o boleto já esteja vencido, será necessário atualizá-lo. 



Atualizar Boleto Vencido

• Para atualizar o boleto, clique no link https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-
produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm e a seguinte tela será carregada.

• Em seguida, clique no Botão “Pesquisar Boleto pela Linha Digitável”.

https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-


Atualizar Boleto Vencido

• Insira o código de validação e clique no botão “Continuar”.



Atualizar Boleto Vencido

• Digite o código de barras do boleto vencido e novamente digite o código de ativação e clique no botão 
“Continuar”.



Nosso Contatos


