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INSTRUÇÕES GERAIS 

 
- O formulário de aviso de sinistro deve ser preenchido integralmente e sem rasuras; 
- O relatório médico deve ser preenchido pelo Médico Assistente do Segurado; 
- A análise da cobertura pleiteada será iniciada após o recebimento da documentação básica e protocolo do 

aviso de sinistro pela seguradora. A SulAmérica terá o prazo de 30 dias, após o recebimento da 
documentação completa, para concluir o processo, caso não haja a suspensão do referido prazo para 
solicitação de documentação complementar. Esse prazo será interrompido no período em que os 
documentos solicitados estiverem sendo providenciados e voltará a ser contado a partir do recebimento 
desses documentos. 

- Para liberação das indenizações de sinistro será necessária a apresentação dos dados bancários de própria 
titularidade do segurado, discriminando banco, nº de agência e conta corrente, incluindo dígitos 
verificadores. 

- Em caso de conta conjunta devem ser informados, também, nome completo e CPF do titular da conta. 
- Os dados bancários deverão ser informados por meio do Formulário “Guia de Recebimento”. 
 

DOCUMENTAÇÃO PARA A LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO 
DOCUMENTOS DO SEGURADO 

 
Tipo de Documento Qual a finalidade Forma de obtenção  
Cópia autenticada do RG, do CPF 
e do comprovante de residência 
atualizado 

Comprovar a identidade e 
informações pessoais do 
segurado sinistrado 

Cartório de Notas 

Cópia autenticada da CNH, caso 
seja acidente automobilístico e o 
segurado seja o condutor 

Permitir a avaliação e análise da 
Seguradora em relação à 
cobertura do sinistro reclamado 

Cartório de Notas 

 
DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ANÁLISE DO SINISTRO 

 
Tipo de Documento Qual a finalidade Forma de obtenção  

Formulário de Aviso de Sinistro 

Documento padrão de 
comunicação do evento à 
seguradora, necessário para 
formalizar a comunicação do 
sinistro 

Documento disponível na Central 
de Atendimento 

Relatório Médico 

Relatório médico informando 
mecanismo do trauma, lesão 
produzida, tratamento 
ministrado, data da alta médica 
definitiva, inclusive fisioterápica, 
e qual a sequela, se houver; 
informar o percentual e o 
segmento acometido 

Médico responsável ou 
estabelecimento de saúde onde o 
segurado foi atendido 

Guia de primeiro atendimento 
médico de emergência/urgência 

Fornecer informações a respeito 
do acidente e quadro clínico do 
segurado 

Hospital no qual houve o 
atendimento de 
emergência/urgência 
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Tipo de Documento Qual a finalidade Forma de obtenção  

Resultado dos exames realizados 
durante o tratamento 

Comprovar a invalidez Hospital onde foram 
Realizados os exames ou outro 
local onde tenham sido realizados 

Exames de imagens realizados na 
data do evento, acompanhado 
pelo respectivo laudo 

Demonstrar fratura ou lesão 
semelhante 

Hospital onde foram 
Realizados os exames ou outro 
local onde tenham sido realizados 

Cópia autenticada da 
Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT) 

Documento emitido para 
reconhecer um acidente de 
trabalho, de trajeto ou uma 
doença ocupacional. ATENÇÃO: 
quando se tratar de acidente do 
trabalho. 

Empresa contratante do seguro 

Cópia autenticada do Laudo da 
Perícia Técnica 

Informar o ocorrido em caso de 
acidente com veículo dirigido pelo 
Segurado. ATENÇÃO: será 
solicitado nos casos em que 
houver necessidade. 

Delegacia da Polícia Civil ou outro 
local onde tenha sido realizada a 
perícia 

Cópia autenticada do Boletim de 
Ocorrência, se houver 

Fornecer informações a respeito 
do acidente 

Delegacia ou órgão competente 
(Polícia Civil, Polícia Rodoviária ou 
Corpo de Bombeiros) 

Cópia autenticada do Laudo de 
Dosagem Alcoólica ou Etílica 
e/ou Toxicológica 

Comprovar se o segurado havia 
ingerido álcool ou droga e qual a 
quantidade de cada substância 
ingerida. Caso não haja o 
documento, será necessária uma 
declaração da Delegacia, 
informando a não realização do 
exame. ATENÇÃO: em caso de 
acidente automobilístico, esse 
documento será solicitado caso o 
segurado seja o condutor do 
veículo. Nos demais casos, o 
documento poderá ser solicitado 
quando necessário. 

Instituto Médico Legal onde foi 
realizado o exame ou outro local 
onde tenha sido realizado o 
exame 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EM CASO DE APÓLICES DE EMPRESAS 
 
Tipo de Documento Qual a finalidade Forma de obtenção  
Cópia autenticada do 
contracheque do mês/ano do 
sinistro 

Válido somente para apólices 
coletivas 

Empresa contratante do seguro 

Cópia autenticada da relação 
GFIP do mês do falecimento 

Válido somente para apólices de 
Capital Global. Utilizado para 
comprovar o vínculo empregatício 
no mês de ocorrência do 
falecimento do segurado e para 
calcular o valor do capital 
segurado. 

Empresa contratante do seguro 

Contrato de Empréstimo e Carta 
informando o valor do Saldo 
Devedor do segurado 

Válido somente para apólices 
Prestamistas 

Empresa contratante do seguro 

 
OBSERVAÇÃO: Havendo necessidade, a Seguradora poderá solicitar documentação complementar para 
uma completa análise do sinistro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


