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Para facilitar, organizamos os documentos necessários para análise do seu pedido de indenização em uma lista, onde você marca à 
medida em que os providencia. 

 
 

DOCUMENTOS DO PARTICIPANTE TITULAR  

 Cópia RG e CPF 

 Certidão de óbito - cópia autenticada em cartório  

 
 

DOCUMENTOS DOS HERDEIROS LEGAIS(EM CASO DE BENEFICI ÁRIOS 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 e CPF do(s) herdeiro(s) legal(is) indicado(s) na Declaração Pública de Únicos Herdeiros – 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) 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 herdeiro indicado anterior ao óbito do participante: A reserva, nesse caso, é dividida entre os demais 
herdeiros. Documentos: 

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

 RG e CPF de todo(s) o(s) herdeiros legais do participante – 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 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 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 herdeiro falecido – 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 E PROCURADORES  -  quando houver : 

 Procuração específica quando o beneficiário ou herdeiro nomear procurador ou representante legal - cópia autenticada em 
cartório . 

 Termo de curatela caso o beneficiário não estiver apto a gerir seus próprios bens - cópia autenticada em cartório.  

 RG e CPF do procurador, curador ou representante legal nomeado - cópia autenticada em cartório.  

 Comprovante de residência do procurador, curador  ou representante legal nomeado. 

 Conta corrente ou poupança do procurador, curador ou representante legal nomeado, 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.  


