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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 dos beneficiários, 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 PESSOAIS 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 certidão de 
óbito 

Comprovar e informar condições 
do óbito 

Cartório de Registro Civil da 
região onde ocorreu o óbito 

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 

 
DOCUMENTOS PESSOAIS DO(S) BENEFICIÁRIO(S) 

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

Comprovar a identidade e 
informações dos beneficiários 

Cartório de Notas 

Cópia autenticada da Certidão de 
Casamento e/ou Declaração de 
Convívio Marital, atualizada com 
a averbação do óbito, caso o 
cônjuge seja um dos beneficiários 
Obs.: a Declaração de Convívio 
Marital deverá ser assinada com 
firma reconhecida e com 2 
testemunhas idôneas 

Comprovar a oficialidade do 
casamento presente 

Cartório de Registro Civil em que 
foi realizado o casamento 
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Tipo de Documento Qual a finalidade Forma de obtenção  
Documento atualizado com 
indicação de beneficiários ou 
declaração de ausência desse 
documento com firma 
reconhecida do declarante e de 2 
(duas) testemunhas idôneas 
informando quantos e quais são 
os herdeiros 

Serve para comprovar quem são 
os herdeiros legais do segurado 
na falta de indicação dos 
beneficiários 

O documento poderá ser 
elaborado pelos beneficiários ou 
pelo declarante, devendo ser 
reconhecida firma do declarante 
e das testemunhas em 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 

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 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 

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 Prontuário 
Médico 

Informar dados médicos relativos 
ao segurado, complementando as 
informações presentes no 
Formulário de Aviso de Sinistro. 
ATENÇÃO: poderá ser solicitado 
em casos em que houver socorro 
médico ou internação hospitalar. 

Médico responsável ou outro 
estabelecimento de saúde onde 
foram realizados exames 
presentes no prontuário 
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Tipo de Documento Qual a finalidade Forma de obtenção  

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 Laudo de 
Necropsia 

Constatar a causa da morte caso 
a avaliação física externa não seja 
suficiente. ATENÇÃO: Caso não 
haja o documento, será 
necessária uma declaração da 
Delegacia, informando a não 
realização do exame. 

Instituto Médico Legal 

Nota Fiscal Original das despesas 
com o Funeral 

Informar os gastos relativos ao 
funeral. ATENÇÃO: Somente 
quando contratada a cobertura 
de Funeral e quando não foi 
prestado o serviço de assistência 
funeral. 

Funerária onde foi realizado o 
funeral 

Cópia autenticada do RG, do CPF e 
do comprovante de endereço do 
responsável financeiro dos gastos 
com o funeral 

Comprovar a identidade do 
responsável financeiro dos gastos 
com o funeral.  ATENÇÃO: 
Somente quando contratada a 
cobertura de Funeral e quando 
não foi prestado o serviço de 
assistência funeral. 

Cartório de Notas 

 
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 Termo de 
Rescisão do Contrato de 
Trabalho assinada pelo 
Estipulante da apólice coletiva 
(com carimbo da empresa)  

Válido para apólices coletivas. 
ATENÇÃO: será solicitado 
quando necessário. 

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


