
SOMPO sEGURos

BAGAGEM - FURTO OU ROUBO DE BAGAGEM,

- Cópia RG e CPF ou CNH do(s) segurado(s) reclamante(s);

- Cópia Comprovante de Residência (Qualquer comprovante atual - um dos últimos 3
mêses - em nome do(s) segurado(s) reclamante(s). Na ausência deste, envrâr
declaraçáo de residência preenchida, assinâda e com firma reconhecida);

- Dêclaração dê Residência: Parâ este documento, o lvodelo 1 deverá ser assinado
por segurados maiores de idade.

O líodelo 2 deverá ser assinado pelos responsáveis legais para menores de idade
(18 anos).

Em ambos os casos, deve ser encaminhado junto a esta declaraçâo, cópia de
comprovante de residência atualizado.

- Cópia do Voucher do(s) Segurado(s) Reclámante(s);

- Formulário de informaçóes cadaskais original, preenchido pelo segurado/beneíciárioi

- Comprovante de Dados Bancários (Cópia do cabeçalho do extrato bancário ou cópra
de cheque);

- Telefone, endereço e e-mail para contato

- Cópia Autênticada do Boletim de Ocorrência

- Cópia autenticada do Comprovante de quitâçâo dos valores pagos para o segurado
pela Cia lransportadora (acordo). Se acordo oficializado via e-mail, enviar cópia do
acordo e o comprovante do crédito do vãlor nÉ conta corrente do segurado (eírato
bancário).
í) Se viagem AéÍea

- Original do P.l.R (Property lrregularity Report) descrito os itens furtados ou roubados
de sua bagagem.

- Relação de bens íurtados / roubados preenchidoi

2) Se viagêm líaritlma

- Relaçáo de bens furtados / roubados preenchido;

- Regisko originaldo furto ou roubo emitido pela Cia. Marítima, onde esteja descrito os
itens furtados ou roubados de sua bagagem.



lnstruções para informação dos dados bancários:

- Se conta conjunta, os dâdos apênas se o segurado for o primeiro titular;

- Caso o segurado não possua conta corrente, conta poupança ou seja o segundo
titular, o segurado deve autorizar o crédito da indenização na conta de terceiros
enviando a Carta de Cessão, onde o segurado autoriza o crédito na conta de ouka
pessoa (terceiros). Esta carta deve ser assinada pelo segurado, com firma
reconhecida e anexar os documentos pessoais (RG e CPF ou CNH e comprovante de
êndereço) da pessoa que estará autorizada a receber em nome do sêgurado.

- Carta de Cessão: Este documento devê ser assinado pelo passageiro em caso do
mesmo não obter conta bancária ou que deseje que o devido reembolso seja efetuado
em conta de terceiros. Deve ser encaminhado junto à Carta de Cessão, os
documentos pessoais (Cópia de RG, CPF, Comprovante de Rêsidência e Cópia dos
dados bancários) do titular da conta bancárla.

- Carta de Cessáo para Menorêa: Este documento devê ser assinado em caso que a
pessoa sinistrada é menor de idade (18 anos). Os dados bancários que deveÍão ser
informados nestâ carta serão dos responsáveis legais do menor.

*Poderão ser solicitados outros documento! no decorrer do processo

Endereço para o ênvlo dos documentos:
Av. lpiranga,353 - Centro - São Paulo - Cep.01046-0í0



(t' sovreo secunos

Eu,_, voucher nr._, declaro
abaixo a relação de bens constantes da mlnha bagagem foram furtados ou roubados
duranteaminhaviagemrealizadanoperíodode-.

Item

São Paulo, de de

Nome completo e asslnatura do pax

neLacÃo oe seÍ{s - runro ou noueo.

Descrição ivalor



SOMPO sEGURos

MODELO - DECLARAçÃO Or nrSrOÊnCrA

MODELO O1
Eu, , portador(a) da cédula
de identidade e CPF declaro

Assinatura com firma reconhecida declarante

MODELO O2

Eu, portador(a) da cédula de
identidade e CPF , declaro
para os devidos fins, que
não possuem comprovante de residência em seu nome, e que residem à

E por ser a expressão da verdade, assino a presente declaraçâo:

Local ê datâ

Assinatura com firma reconhecida declarante

para os devidos fins, que não possuo comprovante de residência em meu nome, e
que resido à 

-, 

e que os
beneficiários ,
residem no endereço supra mencionado.

E por ser a expressão da verdade, assino a presente declaração:

Local ê data

I



§' SO,VeO sEGURos

Eu, Ponador

Carta de cessão
Indenização de Sinistro de Seguro

(a) do RG n' UF-L e do CPF - I I lna oualidade de
Segurado ( ) / Beneficiário ( ), autorizo que o pagamento da indenização, do contrato de seguro,
seja efetuado conta abaixo: ( ) coüente ( ) poupança

Nome do titular da conta corrente/poupança:

CPF do Titular da Conta:

Numelo da Contâ: ( ) individual ( ) conjunta

Número do Banco: l_ l_L_lNome do Banco:

Nome da Agência: Número da Agência: _

Rêf. Seg.: Seguro TravelAce
Numero Voucher:
Cobertura Reclamada:

Assinatura do Segurado: Data. _1 _/ _

Obs: Deverá ser reconhecida firma da assinatura do segurado (a) em caÍório, que está autorizando o
crédito da indenização na conta de terceiros.

tttt

t_t_ttt ttt-



Q sonaeo srcunos

Carta de cessão para menores de 18 anos.
Indenização de Slnlstro de Seguro

Eu, portador(a) da cédula de
id entid ade e CPF

-, 

declaro
para os devidos flns, que sou responsável_ pelo
menor que nao possur
comprovante de dados bancários em seu nome, sendo assim, na qualidade de
beneficiário, autorizo que o pagamento da indenizaçâo, do contrato de seguro, seja
efetuado na conta abaixo.

Nome do titular da ( ) conta corrente/( ) poupança:

cPF do Titular da Conta: _l_l_l_l_l_l_l_l_l - l_l_l
Numero da Conta: ( ) individual ( ) conjunta

Nome do Banco: Número do Banco: I l_l_l
Número da Agência: l_l_l_l

Ref. Seg.r Seguro Travel Ace
Numero Voucherl
Cobertura Reclamadai

Assinatura do Beneficiário: Datai J J

Obs: Deverá ser reconhecida firma da assinatura do beneflciário (a) em cartório, que
está autorizando o crédito da indenizaçâo na conta de terceiros.

Nome da Agência:



(Q' soueo secunos

DECLARAçAO DE CONVIVENCIA MARITAL

rtador (a) do RGEu,
no. cPF no-e-

CPF no residente

Declaro que o(a) segurado(a) vive maritalmente com o(a) Sr.
(a)-, RG no-, cPF
no-desde -J-J-, sendo esta convivência
pública, continua e duradoura estabelecida nos teTmos do artigo 1.723 do Código Civil
e § 30 do artigo 266 da Constituição Federal de 1988, sem qualquer tipo de
impedimento legal previsto no artigo 1.521 do Código Civil.

Por ser expressão da verdade, sem qualquer tipo de vício da vontade ou
consentimento, assumem a responsabilidade pelas informações prestadas com o
encargo de responderem perante outros dependentes ou interessados que possam
reclamar o pagamento da indenização do seguro de vida contratado junto a Yasuda
Seguros S/A.

Estou ciente das penalidades face o Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, sobre as
declarações aqui contidas.

-de

Assinatura com firma reconhecida declarante

de

Testemunha
Nome:
CPF:

Teste mu n ha
Nome:
CPF;

portador (a) do RG no.



SOMPO secuaos

FORIVUTÁRIO DE INFORMAçÔES CADASTRAIS, AUTORIZAçÃO DE CRÉDIÍO E TERMO OE

QU|TAçÃO DE StNtSÍRO DE VtDA - PESSOA FÍStCA.

(O

5EGURADO ( I sENEÍrCrÁRrO { )

DAOOSSANCÁRTOSDOaAVORÉCtOO/BtNCalCtÁRtOACtMA

n.hçao d. h...6 .onEni.d6 @m . 5.avr.d6..
ÂBn.aMRO / SAÍ,iCOB / SÁllCO Dr BiASÍrl^ / AAflCO DO Bi ]5r. / BAírirsUL / 8iÁDESCO / CEF / mrB írÍ/ HSOC/ ÍÍ Ú / MaiCArnL / PAUt§rA / SAFRA /

sEú ÂcErÍÂ comÀ coRREI{Ía coNlrvra. soM€mr ouaNoo o ÍÂvoREcroo ou BEflEFTúnlo toR o Írrur,ai oa coNÍÂ conRttrE.

oê.laro(ámotlquG â 5€s!radora hão t.rá Íê!p.niv.l p.lo d.r.!mprimênro do pat:m..lo d. ind.nh.ção, s. ct.lo.oriundo d..Ío d. dãdor édãírait.
báncário!.baixo íorn€.id05:

ti' d. coht. coi..nt./Poup.nt Díairo .o nr. .oí.nr./po u pa n ç.

aurorito{âmos}â sêturadora. êíêtua. o crédito ío bânco ê cont. .oÍrentê/poupânçâ â(imâ lndl.âdos.

Com a efêtivâção do Íédito e.o.requê.t. o pa!.m€.to d. inde.ir.çào dê r.ordo com o.ontreto d. reSuro, outorlo à SOMPO SEGUROS 5/4,
livrê de quelqúer.oáção ou prêrrão, ã mair rmplâ, plên., gêrâ1, krêvqávêlê lrêÍ.tável qultâção pârâ n.dâ mâit redâmár, $ja â quê tituloror,
emrúí2oouíora dêlê,.o prêtênt.ou noÍuturo, com Í.lrção . todo3 o3 dâno3 .xpêrlmênt.dor .m vinudê do 3ini.üo âcimâ indicâdo,

r.nonciando êxorê$ãmentêdo dlÍ.itodê olêrtêer aualau.r lndenrtecão .n íecê d. Sê.urâdorâ. Ap& êetê patâmêntoã Setu.âdorâ íicârá 3uE

rotada até o limitê do valor indêni!âdo, êm todo303 dlr.ltot e.çóe. dosê$írdo.

DOCUMENTOS DÊ APRESCN'AçÂO OSRICAIóRIAI
- cPF . .ópiâ do comprovânte d. .nd.r.ço-

P.rimônlo Ertrmàdo:

{ lAté R9100.000,00 ( )Dê R91C{.000,0t à Â$ 300.000,00 ( )Dê R9 300.000,00 a RS 500.000,00
( ) De R$ soo.oo0,00 â R$ 800.000,00 ( I oê R$ 800.000,01 â RS r.000.(xr0,00 ( I acima de RS 1.qr0.000,01

| ) N,o de.elo iníorf,ár
FaLà dê Re.de Mênsâll

I )atéÂ93.000,00 ( loe R§ 3.000,01â n$ 5.000,00 I )oê R9 5.ooo,or a R91o.ooo,oo

I ) Âcim. dê R$ t0.000,01 I ) Não porsuo ,enda ( ) Não desêjo inÍorma.
PEP?1( )5im ( )nâo( ) Relaciona me nto pÍóximo

Pessoar Politicamente Expottas (PEP)-5ão pêstoat quê dêsêmpenham ou tênhem desêmpenh..,o no, últiúoi cincoanot, no Brasilou em

territórios estran8eiroi, cãrgos, êmpregorou íunçõê5 públicãs rêlêvãntês, bem como oJ sêus f.úlllâree, reprêsentantêie outras peitoar de seu

relacionamênto p.óximo.

Contornê d€termina ã Cir.úlàr SUSEP 445/12, à .ntrq. dêrt. l6mql,ío pr..nchldo a obí3.tórl. no pro..so d. r.aul.Éo d. tlnGto . não

impli.à no pà!àmento d. i.d.nh.çaô p.lâ s.aur.do.., o quál pod.ra !r E.l[.do ,oú.nt .Oór . .nlllr. do ]lnBt.o, Â Ck.úl.r pod€ t.r
.oBultadà no Sit€ d. SUSaP -wvyiút.r,rov,b.

Íooo5 os cÁM pos oo FoRMUúRr,olÂ.q e!!E!!!!!l!!IIA


