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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 

                              

 
3 - Dados do Reclamante:              Beneficiário  Procurador 

 

Nome  CPF 

            

 
Grau de Parentesco Conta Corrente 

 Agência Operação Número da Conta DV 

                              

 
Endereço Bairro 

            

 
Cidade UF CEP DDD Telefone 

                              

 
Autorização de Pesquisa Médica 
Autorizo na qualidade de Beneficiário do Participante, 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) Beneficiário(a)  / Responsável Legal 

  
 

 

4 - 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 Falecido 2. Idade 

            
 

3. Data do Falecimento        /        /          
 

3.1 Local do falecimento. Se ocorrido em hospital ou em outra instituição, cite o nome e endereço. 

      
 

 4. Desde que data o Colega vinha assistindo o Participante?         /        /          
 

5. Causas da Morte 

5.1 Principal 

      
 

5.2 Secundárias 

      
 

6. A partir de que data o Participante passou a apresentar manifestações clínicas das doenças relacionadas com o óbito? 

6.1 Doença Principal 6.2 Doenças Secundárias 

       /        /                 /        /          
 

7. A partir de que data foram firmados os diagnósticos das causas da morte? 

7.1 Causa Principal 7.2 Causas Secundárias 

       /        /                 /        /          
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8. Informar outras patologias relacionadas com a(s) causa(s) da morte, e a(s) respectiva(s) data(s) do(s) diagnóstico(s). 

 Diabetes          /        /          

 Câncer            /        /          

 AIDS               /        /          

 Hipertensão           /        /          

 Cardiopatia            /        /          

 Pneumopatia         /        /          

 Nefropatia                           /        /          

 Doença Neurológica           /        /          

 Outros (*)                            /        /          
(*) Especifique �       

 

9. 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). 
      

      
 

9.1 Quando do diagnóstico, o Participante foi informado do mesmo?     Sim     Não 

      Em caso negativo, foi informado a outra pessoa?  Sim     Não 

      Quem (parentesco e nome)? __      
 

10. A partir de que data foram iniciados os tratamentos relacionados com as patologias que levaram o Participante a óbito?      /       /         
 

10.1. Cite os tratamentos 
      

      

      
 

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

      

      
 

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

 

12.1 Pelas patologias citadas anteriormente 
      

      

      
 

12.2 Por outras causas 
      

      

      
 

13. Duração da doença principal, segundo seu conhecimento: _      anos __      meses __      dias. 
 

14. Solicitamos nos fornecer nomes de outros médicos que tenham assistido o Segurado nas patologias que o levaram a óbito. 
 

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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Relação de Documentos Necessários à Análise 
 
� Para facilitar, organizamos os documentos necessários para a análise do seu pedido de indenização em uma lista, onde você marca 

à medida em que os providencia. 

 
DOCUMENTOS DO PARTICIPANTE  

 RG - cópia autenticada em cartório  

 CPF (documento onde conste o número do CPF ou comprovante de inscrição emitido pelo site da Receita Federal do Brasil) – 
cópia autenticada em cartório  

 Declaração de óbito do participante titular - cópia autenticada em cartório ou pela instituição e mitente  

 Certidão de óbito do participante titular - cópia autenticada em cartório  

 
FORMULÁRIO E RELATÓRIOS MÉDICOS:  

 Este formulário de AVISO DE SINISTRO POR MORTE NATURAL deverá ser preenchido e assinado pelo beneficiário e pelo 
médico que assistiu o participante. É imprescindível reconhecer em cartório a assinatur a do médico assistente. 

 Exame e laudo realizados - cópia autenticada pela instituição hospitalar emite nte  

 
DOCUMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS NO CERTIFICA DO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA CONTRATADO:  

 RG de todos os beneficiários indicados – cópia autenticada em cartório.    

 CPF (documento onde conste o número do CPF ou comprovante de inscrição emitido pelo site da Receita Federal do Brasil) – 
cópia autenticada em cartório  

 RG ou Certidão de Nascimento e CPF, em caso de beneficiário menor de idade – cópia autenticada em cartório  

 Conta corrente ou poupança, de primeira titularidade de todo(s) o(s) beneficiário(s), para crédito do sinistro. 

 Comprovante de residência atualizado de todo(s) o(s) beneficiários(s) indicado(s). 

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

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NO CASO DE FALECIMENTO DO BE NEFICIÁRIO INDICADO  

Opção 1 - Falecimento do beneficiário indicado anterior ao óbito do participante: O percentual da reserva que havia sido indicada ao 
beneficiário, nesse caso, é dividido entre os herdeiros legais do titular do plano.” 
 

 Certidão de óbito do beneficiário falecido – cópia autenticada em cartório.  

 Declaração Pública de Único(s) Herdeiro(s) contendo o(s) nome(s) de todo(s) o(s) herdeiros legais do participante – cópia 
autenticada em cartório.  

 RG de todo(s) o(s) herdeiros legais do participante – cópia autenticada em cartório  

 CPF (documento onde conste o número do CPF ou comprovante de inscrição emitido pelo site da Receita Federal do Brasil) – 
cópia autenticada em cartório  

 RG ou Certidão de Nascimento e CPF, em caso de herdeiro menor de idade – cópia autenticada em cartório.  

 Comprovante de residência atualizado de todo(s) o(s) herdeiro(s) indicado(s). 

 Conta corrente ou poupança, de primeira titularidade de todo(s) o(s) herdeiro(s) indicado(s). 

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

Opção 2  - Falecimento do beneficiário indicado posterior ao óbito do participante: A reserva, nesse caso, é dividida entre os herdeiros 
legais do beneficiário falecido  -  Documentos: 
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 Certidão de óbito do beneficiário falecido – cópia autenticada em cartório.  

 Declaração Pública de Único(s) herdeiro(s) contendo o(s) nome(s) de todo(s) o(s) herdeiros legais do beneficiário falecido – cópia 
autenticada em cartório.  

 RG de todo(s) o(s) herdeiros legais do beneficiário falecido – cópia autenticada em cartório.  

 CPF (documento onde conste o número do CPF ou comprovante de inscrição emitido pelo site da Receita Federal do Brasil) – 
cópia autenticada em cartório  

 RG ou Certidão de Nascimento e CPF, em caso de herdeiro menor de idade – cópia autenticada em cartório.  

 Comprovante de residência atualizado de todo(s) o(s) herdeiro(s) indicado(s). 

 Conta corrente ou poupança, de primeira titularidade de todo(s) o(s) herdeiro(s) indicado(s). 

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

 
DOCUMENTOS DOS HERDEIROS LEGAIS (EM CASO DE BENEFIC IÁRIOS NÃO INDICADOS NO CERTIFICADO):  

 Declaração Pública de Únicos Herdeiros contendo todo(s) o(s) herdeiro(s) do titular do plano, considerando que não houve 
indicação de beneficiário(s) no ato da contratação da proposta – cópia emitida e autenticada em cartório  

 RG do(s) herdeiro(s) legal(is) indicado(s) na Declaração Pública de Únicos Herdeiros – cópia autenticada em cartório.  

 CPF (documento onde conste o número do CPF ou comprovante de inscrição emitido pelo site da Receita Federal do Brasil) – 
cópia autenticada em cartório  

 RG ou Certidão de Nascimento e CPF, em caso de herdeiro menor de idade – cópia autenticada em cartório.  

 Conta corrente ou poupança, de primeira titularidade de todo(s) o(s) herdeiro(s), para crédito do sinistro. 

 Comprovante de residência atualizado de todo(s) o(s) herdeiro(s) indicado(s). 

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

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NO CASO DE FALECIMENTO DO HE RDEIRO INDICADO 

Opção 1 - Falecimento do beneficiário indicado anterior ao óbito do participante: O percentual da reserva que havia sido indicada ao 
beneficiário, nesse caso, é dividido entre os herdeiros legais do titular do plano.-  Documentos: 

  Certidão de óbito do herdeiro falecido – cópia autenticada em cartório.  

Opção 2  - Falecimento do herdeiro indicado posterior ao óbito do participante: A reserva, nesse caso, é dividida entre os herdeiros 
legais do herdeiro falecido.  -  Documentos: 

 Certidão de óbito do herdeiro falecido – cópia autenticada em cartório.  

 Declaração Pública de Único(s) Herdeiro(s) contendo o(s) nome(s) de todo(s) o(s) herdeiros legais do herdeiro falecido – cópia 
autenticada em cartório.  

 RG de todo(s) o(s) herdeiros legais do herdeiro falecido – cópia autenticada em cartório.  

 CPF (documento onde conste o número do CPF ou comprovante de inscrição emitido pelo site da Receita Federal do Brasil) – 
cópia autenticada em cartório  

 RG ou Certidão de Nascimento e CPF, em caso de herdeiro menor de idade – cópia autenticada em cartório. 

 Comprovante de residência atualizado de todo(s) o(s) herdeiro(s) indicado(s). 

 Conta corrente ou poupança, de primeira titularidade de todo(s) o(s) herdeiro(s) indicado(s). 

 Número de celular de todo(s) o(s) herdeiro(s), para notificação do crédito do sinistro. 
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DOCUMENTOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS (PROCURADOR, C URADOR, TUTOR E ETC.) 

 Documento específico onde se configure a nomeação de representante legal (procurador, curador, etc.) – cópia autenticada em 
cartório.  

 RG do representante legal – cópia autenticada em cartório.  

 CPF (documento onde conste o número do CPF ou comprovante de inscrição emitido pelo site da Receita Federal do Brasil) – 
cópia autenticada em cartório.  

 Comprovante de residência atualizado do representante legal. 

 Conta corrente ou poupança, de primeira titularidade do representante legal, para crédito do sinistro. 

 Número de celular do representante legal, para notificação do crédito do sinistro. 

 
ATENÇÃO:  

As recomendações a seguir são importantes para que você consiga receber sua indenização no menor prazo  de tempo 
possível. 
 

• É importante que os documentos sejam enviados por meio do envelope-resposta de uma só vez. 

• A análise do processo SOMENTE inicia quando TODOS os documentos forem recepcionados, pois de acordo com a legislação 
vigente, o prazo para análise inicia a partir da data do recebimento da documentação COMPLETA na Seguradora.  

• Lembre-se que você recebeu somente um ENVELOPE-RESPOSTA, utilize-o para enviar toda a documentação solicitada. O 
envio por qualquer outro meio pode implicar no extravio da documentação. 

• Além desses documentos, a seguradora poderá solicitar outros que se façam necessários para a correta análise do processo 
de sinistro.  

• "Médico Assistente” é o profissional que acompanhou o participante no tratamento de sua moléstia, estabeleceu diagnóstico, 
solicitou primeiro exame (ou todos), emitiu relatório médico, bem como acompanhou toda e/ou grande parte da evolução 
clínica da moléstia ou moléstias do participante. 

 


