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1 - Dados do Sinistro 

 

Produto Plano Certificado Data do Evento Gerador Data da Comunicação 

...                /    /         /    /      
 

2 - Dados do Participante  
 

Nome CPF 

            

 
Endereço Bairro 

            

 
Cidade UF CEP DDD Telefone 

                              

 
Agência  

CONTA  

Operação Número DV 

                        

 
3 - Dados do Reclamante (no impedimento do Particip ante):    Beneficiário  Procurador 

 

Nome  CPF Grau de Parentesco 

                  

 
Endereço Bairro 

            

 
Cidade UF CEP DDD Telefone 

                              

 
Autorização de Pesquisa Médica 
Autorizo na qualidade de Participante / Responsável Legal, que os médicos, hospitais ou laboratórios prestem todas as informações solicitadas pela área 
médica dessa Seguradora, de acordo com os artigos 102 e 106 do Código de Ética Médica. 
 

Local e Data Assinatura do(a) Participante (a)  / Responsável Legal 

  
 

Declaração do Médico Assistente  

Prezado(a) Doutor(a) 
Para uma efetiva análise e conclusão do processo de sinistro em questão, solicitamos-lhe o preenchimento, o mais completo possível, da declaração abaixo. 

 

1. Nome Completo do Participante 2. Idade 

            
 

3. Desde que data o Colega vem assistindo o Participante? 

    /    /      
 

4. Doença invalidante de que é portador o Participante 

4.1 Doença Principal 

      

 

4.2 Doenças Secundárias 

      

 

4.3 Quando do diagnóstico, o Participante foi logo informado? 

       Sim     Não        Em caso negativo, quando ocorreu a comunicação?       

 

Importante 
 

a) Em se tratando de patologia que admita Classificação ou Estadiamento, por gentileza, queira especificá-la. 

      

 

b) Em se tratando de Cardiopatia, por gentileza, informar o enquadramento do Participante segundo a classificação funcional de NYHA. 

      

 

c) Em se tratando de patologia Neuropsíquica, solicitamos informar se o Participante: 

Está apto a gerir seus próprios negócios e bens?                Sim      Não 

Tem patologia relacionada com CID 10 Nº F-10?                 Sim      Não 

Está alienado mental de forma TOTAL e INCURÁVEL?       Sim      Não 
 

d) Diante do quadro clínico atual, o Colega considera o Participante: 

PERMANENTEMENTE INVÁLIDO?       Sim      Não                              TOTALMENTE INVÁLIDO?       Sim    Não 
 

5. A partir de que data o Participante passou a apresentar manifestações clínicas das doenças relacionadas com a sua invalidez? 

5.1 Doença Principal 5.2 Doenças Secundárias 
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   /    /         /    /      

 
 

6. A partir de que data foram firmados os diagnósticos das doenças invalidantes? 

6.1 Doença Principal 6.2 Doenças Secundárias 

   /    /         /    /      
 

7 Informar outras patologias que possam ter relação com a sua invalidez, com as devidas datas dos diagnósticos. 

      

      

      
 

8. O Colega foi o primeiro médico a estabelecer tais diagnósticos? Em caso negativo, por gentileza, informe-nos quem o fez, declinando nome(s) e 
endereço(s). 

      

      

      
 

9. A partir de que data foram iniciados os tratamentos relacionados com as patologias que levaram o Participante à invalidez?     /    /      

9.1 Cite os tratamentos: 

      

      
 

10. Exames complementares relacionados com as patologias citadas anteriormente. Informe os resultados e datas da realização. 

      

      

      
 

11. O Participante submeteu-se a alguma cirurgia?   Sim     Não     Em caso positivo, cite-as, com as respectivas datas, nos campos abaixo. 

11.1 Pelas patologias citadas anteriormente. 

      

      

      
 

11.2 Por outras causas. 

      

      

      
 

12. Duração da doença principal:         anos          meses          dias. 
 

12.1 Solicitamos nos fornecer nomes de outros médicos que tenham assistido o Participante nas patologias que o levaram à invalidez. 

 

Nome 

      
 

Endereço DDD Telefone 

                  
 

Nome 

      
 

Endereço DDD Telefone 

                  
 

Nome 

      
 

Endereço DDD Telefone 

                  
 

IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE 

Nome Legível: _____________________________________________________ 

_______________________________________  CRM: ____________________ 

Endereço (Comercial ou Residencial): (     ) ______________________________ 

Telefone (Comercial ou Residencial): (      ) ______________________________ 

Local: ___________________________________________________________ 

Data:  ______ / _______ / __________ 

                                                                           Assinatura e Carimbo 

Reconhecimento de Firma Médico Assistente 
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CHECK LIST 
Documentos primários para composição do processo de  sinistro: 

PLANOS SEM CONTRATAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO 

� Nos casos em que o participante não possui benefícios de proteção, para Pagamento da Provisão Matemática de Benefícios a conceder, faz-se 
necessário os seguintes documentos: 

- certidão de Óbito, autenticado em cartório; 

- documentação de identificação (RG e CPF) do participante e beneficiário(s), autenticado em cartório; 

- conta na Caixa Econômica Federal; 

- comprovante de residência atualizado; 

- enviar alvará judicial, para os casos em que o participante não indicou beneficiários em sua proposta de inscrição. 

- Número de celular de todo(s) o(s) beneficiário(s), para notificação do crédito do sinistro. 
 
 
 

PLANOS COM CONTRATAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO 

MORTE NATURAL - MN MORTE ACIDENTAL - MA 

� Aviso de sinistro, preenchido na sua totalidade, (imprescindível 
reconhecer em cartório a assinatura do médico assistente); 

� Certidão de óbito, (autenticada em cartório); 

� Documentos de identificação do participante (RG e CPF, autenticado 
em cartório); 

� Documentos de identificação do(s) beneficiário(s) (RG e CPF) no caso 
do beneficiário ser menor CPF e certidão de nascimento, (autenticado 
em cartório); 

� Comprovante do estado civil do participante (autenticado em cartório, 
certidão de casamento atualizada ou declaração pública de 
convivência marital, carta do INSS e/ou declaração do imposto de 
renda); 

� Comprovante de residência atualizado do(s) beneficiários(s); 

� Procuração original, no caso de procurador avisar o sinistro; 

� Documento de identificação do procurador, (RG e CPF, autenticado 
em cartório); 

� Termo de curatela, se houver (autenticado em cartório); 

� É imprescindível conta corrente ou poupança de titularidade dos 
beneficiários ou herdeiros legais, na Caixa Econômica Federal, para 
crédito do sinistro; 

� Alvará judicial, para os casos em que o participante não indicou 
beneficiários em sua proposta de inscrição. 

� Número de celular de todo(s) o(s) beneficiário(s), para notificação do 
crédito do sinistro. 

� Aviso de sinistro; 

� Certidão de óbito, (autenticada em cartório); 

� Documentos de identificação do participante (RG e CPF, autenticado 
em cartório); 

� Documentos de identificação do(s) beneficiário(s) (RG e CPF) no caso 
do beneficiário ser menor CPF e certidão de nascimento, (autenticado 
em cartório); 

� Boletim de ocorrência policial, (autenticado em cartório); 

� Carteira nacional de habilitação - CNH (em caso de acidente de 
trânsito, estando o participante na condição de condutor do veículo, 
autenticado em cartório); 

� Perícia local de acidente, (autenticado em cartório); 

� Inquérito policial, (autenticado em cartório); 

� Laudo de exame cadavérico (IML, autenticado em cartório); 

� Exames complementares químicos e toxicológicos, se houver, 
(autenticado em cartório); 

� Comprovante de estado civil do participante (autenticado em cartório, 
certidão de casamento atualizada ou declaração pública de 
convivência marital, carta do INSS e/ou declaração do imposto de 
renda); 

� Comprovante de residência atualizado do(s) beneficiário(s); 

� Procuração original, no caso de procurador avisar o sinistro; 

� Documento de identificação do procurador, (RG e CPF, autenticado 
em cartório); 

� Termo de curatela, se houver (autenticado em cartório); 

� É imprescindível conta corrente ou poupança de titularidade dos 
beneficiários ou herdeiros legais, na Caixa Econômica Federal, para 
crédito do sinistro; 

� Alvará judicial, para os casos em que o participante não indicou 
beneficiários em sua proposta de inscrição. 

� Número de celular de todo(s) o(s) beneficiário(s), para notificação do 
crédito do sinistro. 
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INVALIDEZ POR DOENÇA - IPD INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR ACIDENTE - IPA 

� Aviso de sinistro, preenchido na sua totalidade, (imprescindível 
reconhecer em cartório a assinatura do médico assistente); 

� Exames e laudos médicos realizados para diagnosticar a doença que 
ocasionou a invalidez com a data do primeiro diagnóstico, (autenticado 
em cartório); 

� Declaração de órgão da previdência oficial concedendo aposentadoria 
por invalidez, (autenticado em cartório); 

� Relatório médico com firma reconhecida, indicando a causa da 
invalidez (autenticado em cartório); 

� Documentos de identificação do participante (RG e CPF, autenticado 
em cartório); 

� Comprovante de residência atualizado do participante; 

� Laudo de perícia médica, (autenticado em cartório); 

� Procuração original, no caso de procurador avisar o sinistro; 

� Documento de identificação do procurador, (RG e CPF, autenticado 
em cartório); 

� Termo de curatela, se houver (autenticado em cartório); 

� É imprescindível conta corrente ou poupança de titularidade do 
Participante, na Caixa Econômica Federal, para crédito do sinistro. 

� Aviso de sinistro, preenchido na sua totalidade, (imprescindível 
reconhecer em cartório a assinatura do médico assistente); 

� Documentos de identificação do participante (RG e CPF, autenticado 
em cartório); 

� Boletim de ocorrência policial, se houver, (autenticado em cartório); 

� Laudo de exame de corpo de delito, realizado pelo instituto médico 
legal, (autenticado em cartório); 

� Exames complementares químicos e toxicológicos, se houver, 
(autenticado em cartório); 

� Carteira nacional de habilitação - CNH (em caso de acidente de 
trânsito, estando o participante na condição de condutor do veículo, 
autenticado em cartório); 

� Inquérito policial, (autenticado em cartório); 

� Comprovante de residência atualizado do participante; 

� Procuração original, no caso de procurador avisar o sinistro; 

� Documento de identificação do procurador, (RG e CPF, autenticado 
em cartório); 

� CAT - comunicação de acidente de trabalho, (autenticado em cartório); 

� Termo de curatela, se houver (autenticado em cartório); 

� É imprescindível conta corrente ou poupança de titularidade do 
Participante, na Caixa Econômica Federal, para crédito do sinistro. 

IMPORTANTE: 

� Além dos documentos constantes da relação fornecida, a Seguradora pode solicitar outros documentos que se façam necessários para a correta 
análise do Processo de Sinistro. 


