
SOMPO sEGURos

lnvalidez Total por Acidente

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

- Cópia Comprovante de Residência (Oualquer comprovante atual - um dos últimos 3 meses - êm
nome do(s) segurado(s) reclamante(s). Na ausência deste, enviar declaração de residência preen-
chida, assinada e com firma reconhecida);

- Declaração de Rgsidência: Para este documento, o lúodelo 1 deverá ser assinado por segura-
dos maiores de idade.

O lvlodelo 2 deverá ser assinado pelos responsáyeis legais para menores de idade (18 anos)

Em ambos os câsos, deve ser encaminhado junto a êstâ declaração, cópia de comprovante de re-
sidência atualizado.

- Cópia do Voucher do(s) Segurado(s) Reclamants(8);

- Cópia do Boletim de Ocorrêncial

- Cópia do CAT - Comunicaçâo de Acidentê de Írábalho;

- Relatório lvédico autenticado preenchido pelo fiédico que faz o acompanhamento do segurado,
informando o percentual de reduçâo funcional apr€sentado após o fim do t.atamento e/ ou fisiote-
rapia;

- Cópia da CNH em caso de Acidente Automobillstico;

- Formulário de informações cadastrais original, preênchido pelo segurado/beneficiárioi

- Comprovante de Dados Bancários (Cópia do cábeçalho do extrato bancário ou cópia de cheque);

lnstruções para inÍormaçáo dos dado! bâhcâtlo!:

- Se conta conjunta, os dados apenas se o 3egurãdo for o primeiro titular;

- Caso o segurado não possua conta corrente, conta poupança ou seja o segundo titular, o segu-
rado deve autorizar o crédito da indenizaçâo ná conta de terceiros enviando a Carta de Cessão,
onde o segurado autoriza o crédito na conta de outra pessoa (têrcêiros). Esta carta deve ser assi-
nada pelo segurado, com firma reconhecida o ãnexar oa documentos pessoais (RG e CPF ou
CNH e comprovante de endereço) da pessoa que $tará autorizada a receber em nome do segu-
rado.

- Carta de Cesgão: Este documento d€ve ger ãssinado 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 Cessâo, os documentos pessoais (Cópia de RG, CPF,
Comprovante de Residência e Cópia dos dados bancários) do titular da contâ bancária.

- Carta de Cessão para Menores: Este documênto deve sêr assinado em caso que a pessoa si-
nistrada é menor de idade (18 anos). Os dados bancários quê deverão ser informados nesta carta
serão dos responsáveis legais do meno.



*Poderâo ser solicitados outrog documentog no decorrer do processo

Endereço para o envio dos documentos:
Av. Ipiranga, 353 - C€ntro - 3ão Paulo - Cep.0l046-010



§, SOfVnO sEGURos

Carta de cessão
Indenização de Sinistro de Seguro

Eu, Portador
(a) do RG n' UF-l- e do CPF--l-l-l-l-l-l-l-l - l-l_ na qualidade de

Segurado ( ) / Beneficiário ( ), autorizo que o pagamento da indenização, do comraro de seguro,
seja efetuado conta abaixo: ( ) corrente ( ) poupança

Nome do titular da conta conente/poupança:

CPF do Tirular da Conta:

Numero da Conta

Nome do Banco:

Nome da Agência:

Reí. Seg.: Seguro TravelAce
Numero voucher:
Cobertura Reclamada:

( ) individual ( ) conjunta

Número do Barco: l- l-l-l
Número da Agência:

L_r_t

Data: _/ _/ _Assinanrra do Segurado:

Obs: Deveú ser reconhecida firma da assinatura do segurado (a) em cartório, que está autorizando o

crédito da indenização na conta de terceiros.



§ sovreo srcunos

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

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

-, 

declaro
pa ra o5
menor que não possui
comprovante de dados bancários em seu nome, sendo assim, na qualidade de
beneflciário, autorizo que o pagamento da indenizaçâo, do contrato de seguro, seja
efetuado na conta abaixo.

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

devidos fins, que sou responsável pelo

CPF do Titular da Conta: _l-l-l-l-l-l-l-l-l - l-l-l
Numero da Conta:

Nome do Banco:

Nome da Agência:

Ref. Seg.r Seguro Travel Ace
Numero voucheri
cobeÉura Reclamadal

( ) individual ( ) conjunta

Número do Banco: l- l-l-l
Número da Agência: I_l_l_l

Assinatura do Beneficiário: Datai _J __J 

-

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



(0' torto secunos

EU

orcunaçÃo or convrvÊrucrA MARTTAL

portador (a) do RG

, CPF nono, e
portador (a) do RG no. CPF no residente

Declaro que o(a) segurado(a) vive maritalmente com o(a) Sr.
(a)-, RG no-, cPE
no_desde _J _J _, sendo esta convivência
pública, continua e duradoura estabelecida nos teTmos do aÍtigo 7.723 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/4.

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

-de

de

Assinatura com firma reconhecida declarante

Testemunha
Nome:
CPF;

Testemunha
Nome:
CPF:

I



SOMPO sEGURos

MODELO - DECLARAçÃO DE RESrDÊNCIA

MODELO O1
EU, portador(a) da cédula
de identidade _e CPF _, declaro
para os devidos flns, que não possuo comprovante de residência em meu nome , e
que resido à e que os
beneficiário
residem no endereço supra mencionado.

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

Local e dâta

Assinatura com firma reconhecida declarante

MODELO 02

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 declaração:

Local e data

Assinatura com firma reconhecida declarante

I



(Q, sovrpo ==o""o=
FoRMUúRto DE INFoRMAçÕES cAoAsrRAls, AUToRrzaçÃo DE cRÉDrro E TERMo DE

eurrAçÀo DE srNisrRo DE vrDA - ptssoa FÍsrcA.

SÊGUÂAOO ( ) aENEFtcrÁRto { )

DADOS CADASTRAIS

oaoos BANcÁRtos oo FAvoREcrDo/BENEFrcrÁRro acrMA

Rêlàçâ. de bancoe convênladoe .ôm á sêg!Íãdor.l
aBN,aMRo / 3ÁNCoB / aalllao oE BRAsiLrÁ / BAI{co oo sRÁsrl/ saNRrsul/ sf,ÀDasco/ cÉFl cnrsaNx / Hssa/ naú / MERcÁxÍrr/ pauusÍa / tÂFRÁ /

sERÁ ÂcErrÂ coí!Ía coRRENTE coNJUNÍa, soMaNTE quaNDo o FÂvoRECrDo ou sEnErrúRro FoR o rruLAR DA coNÍa coRRrNlE.

De.láro(àmo, quê a squradorà nâo s.rá .€spoNávêl pelo d.icumprlnênto do pa8âfreíio da iíd.ni.ât,o, te 6rê lor oriundô de €ío dê dâdos.ãdâ*áh ê

bancán6.bãlro fornê.ldos:

N"dâ co a côíe e/Poupãnçá Disno.onta.ôÍEnrê/pôupãôça

Autorizo(amo5] a Seguradora â eÍetuár o crédito no banco e.onta coíênte/poúpança acima indicado3,

Com a êíetivaçâo do crédito e.onsequênte o pagâmêntodâ indenirâçãode ácordô côm o.onrato dê rêgurô, outorgoà SOMPO SEGUROS S/Á,

livre de qualquercoaçãô ou pressão, a máis âmplá, plêna,geral, iíêvogável e nreÍetávêl qu itâção pára nadâ mais reclamar, seja â que tituloÍor,
ehlui2ô ôu fora dêlê, no presente ou noíuturo, com relação a todos os danos êrperime.tado3 em virtude do sinistroâcime indicado,

reíun.iândoêxo.essamêntê do dirêito de oleitearqualouer indenizá€âo emíáceda seiurádora. Apósestê pa8ámênto a sêguradoraficará sub

rogadâ até o limite do valor indeniredo, emtodos os dkeitote açõerdoSeguredo.

DocúMENÍos DE ÀpREsENÍaçÃo oBRtGAróRta:
- CPF ê cópla dô .ompóvântê dê êndêÍ.ço.

Património Estimadol
( ) até Ri 100.000,00 { ) oê R§ 100.000,01à n9300.000,00 ( loê R9 300.000,00. RS 500.000,00

{ I oê RS 500.000,00 a nS 800.000,00 I ) 0ê RS 800.000,01 a R$ 1.000.000,00 Í ) Acima de R$ 1.ooo.ooo,o1
( ) Não de3eio inro.mâr

fãixa dê Renda Mênral:
( ) Âté RS 3.000,00 ( )De R9 3.000,01â RS 5.ooo,oo ( ) De RS 5.ooo,Ol a RS 1o.ooo,Oo

I ) acimâ dê RS 10.0O0,01 ( ) Não possuo rênda ( I Não deseio inÍormâr
PEP?'{ )sim { lnão( )Rêlacionamênto Prórimo

Pessoas Pollti.amentê ExPonâs (PEP)-São peesoâs quê desêmpenhàm ou tenham desêmpênh.do nor últimoi cinco ãnot, no Bràsiloú êm
têritórios ett.angekos, caryot, empreSos ou íúnçõê5 públicai rêlevantes, bêm como os sê!síâmiliarês, rêpresentânteí e outras pessoas dê seu

relácio.àmento próximo.

Conlo.mê dêr.Ímina â Ct.ulêr SUSEP tl45l12, a .ntrqà derlê fomuláÍio preenchido é obri3.tóri. no pro.esso d. regutaÉo dê iinktrc . nã6
ihpli.â no pa8âôênto dê indênk.çâo pêla Se3uràdorà, o q!ãl pod.rá sêr reâlizâdo tomêntê ápór a análise do sinisrro. A Cn.uhr pod. sêr
.on3ultada no 5ltê da 5UsEP-ww,3u3êp,rov.b,

ToDos os cÁM pos oo FoRMUúRlo sÃo DE pREENcHtM ENTo oBRtGAróRto

]rErEFoNE
E MÂIT


