Morte Natural do Cônjuge
Comunicação de Sinistro
Relação de Documentos Obrigatórios para Análise
• Certidão de Óbito (Documento obtido com o cartório);
• Formulário de Declaração de Causa Mortis (Modelo 5310-963E) (Documento fornecido pela Seguradora);
• Formulário de Autorização para Obtenção de Documentos Médicos (Modelo 5310-1632E) (Documento
fornecido pela Seguradora);
• Documento de Identidade ou Certidão de Nascimento e CPF ou RIC do Segurado e Cônjuge (sinistrado) (o
RIC substitui o documento de identidade e CPF e deverá estar dentro da validade);
• Certidão de Casamento atualizada (Documento obtido com o cartório);
• Três documentos que comprovem a união estável, para os casos em que o(a) companheiro(a) for o(a)
beneficiário(a), tais como: Certidão de Nascimento de filho havido em comum; Declaração de Imposto de
Renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente; Carta de Concessão por Morte emitida
pelo Órgão Previdenciário; conta bancária conjunta; ou quaisquer outros que possam comprovar a união;
• Comprovante de Residência do Segurado e do Cônjuge (sinistrado), tais como: contas recentes de água, luz,
telefone fixo, gás, IPVA, IPTU e IRPF. O comprovante atualizado deve ser um dos últimos 03 (três) meses.
Caso não possua conta em seu nome, enviar declaração fornecida pelo titular da conta, informando que o
segurado reside no endereço constante na conta apresentada, com reconhecimento de duas testemunhas.
• Formulário de Autorização para Crédito de Indenização em Conta-Corrente/Conta-Poupança (Modelo
5310-292E) (Documento fornecido pela Seguradora);
• Formulário Pessoas Físicas Politicamente Expostas - PPE (Modelo 5310-1642E); (Documento fornecido
pela Seguradora).
Observações
1 - Para Seguro Clube Vida Empresarial, além dos documentos obrigatórios, deverá ser entregue
também:
•

Declaração do contador referente ao mês anterior do evento, informando a quantidade total de funcionários
(Matriz/Filiais/Coligadas) e havendo funcionários afastados, indicar os nomes, datas do afastamento e
causas (Documento obtido com a Empresa);

•

Guia de Recolhimento do FGTS completa (Matriz/Filiais/Coligadas) referente ao mês anterior ao evento
(Documento obtido com a Empresa);

•

Cópia do Contrato Social da empresa e todas as alterações inerentes e Declaração por escrito do contador
informando qual e quando ocorreu a última alteração contratual anterior ao sinistro, quando o sinistrado
for sócio evento (Documento obtido com a Empresa);

•

Cópia do Termo de Abertura e Cadastro de Produtor Rural (quando o estipulante for entidade rural)
(Documento obtido com a Empresa);
Ficha de Registro de Empregado do Segurado (Documento obtido com a Empresa);

•

2 - A Seguradora se reserva no direito de solicitar outros documentos que se fizerem necessários à plena
elucidação do sinistro.
3 - A entrega da documentação obrigatória não implica em prévio reconhecimento de cobertura do
sinistro por parte da Bradesco Vida e Previdência e não obriga, automaticamente, a seguradora a
efetuar o pagamento do capital segurado.
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