
Data:

UF:

Tel Residencial: (        )

1. Caro cliente, para agilizar seu processo, envie este formulario e os documentos para o e-mail ProdFinanDCC_11@riachuelo.com.br

Documentos para sinistro de Morte Acidental

(       ) *Formulário de autorização de pagamento de sinistro (*Formulário FR. 510) de todos os beneficiários;

(       ) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência de todos os beneficiários. Caso não possuam comprovante de residência em seus respectivos 
nomes, favor encaminhar uma declaração individual e assinada constando o endereço de residência junto ao comprovante em nome de terceiro;

(      ) Certidão de casamento atualizada, emitida após o óbito ou provas de união estável. ( Exemplo: declaração de Imposto de Renda do segurado(a), 
em que conste o(a) cônjuge/companheiro(a) como seu dependente, escritura pública declaratória reconhecendo a situação de fato, recebimento de 
pensão por morte pelo INSS, comprovante de residência em comum, contrato de locação de imóvel, conta bancária conjunta, ou registro em 
associação de qualquer natureza onde conste o(a) cônjuge/companheiro(a) como dependente do segurado);

2. Em até 10 dias você receberá um SMS com informações do sinistro, caso não receba entre em contato com a central Riachuelo.

(      ) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência do segurado;

(      ) Notas fiscais originais das despesas havidas com o funeral;

Tel celular Obrigatório:  (       )

Filial: Nome atendente:

Cidade:

* Faça o download de todos os formularios sinalizados com (*) no site www.midwayfinanceira.com.br/seguroseserviços

Endereço:

Bairro:

CPF: Email:

(       ) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência do segurado (a);

Documentos para o sinistro de Invalidez Permanente Total por Acidente

Documentos para a Assistência Funeral exclusivamente em caso de acidente

Assinatura do cliente:

(       ) Cópia do boletim de ocorrência ou Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);

(      ) *Formulário de autorização de pagamento de sinistro (*Formulário FR. 510) preenchido pelo segurado;

(       ) Cópia simples da certidão de óbito;

Protocolo de abertura para análise de Sinistro  – Acidentes Pessoais - RCHLO

Segurado:

(       ) * Comunicado de sinistro com informações médicas – (*Formulário FR 164);

(      ) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência do contratante das notas fiscais. Caso não possua comprovante de residência em seu respectivo 
nome, favor encaminhar uma declaração individual e assinada constando o endereço de residência junto ao comprovante em nome de terceiro;

(      ) *Formulário de autorização de pagamento de sinistro (* Formulário FR. 510) preenchido pela pessoa que pagou as despesas com o funeral; 

(       ) Cópia da certidão de óbito;

(       ) Cópia do boletim de ocorrência com a descrição de como ocorreu o acidente;

(       ) Cópia do laudo necroscópico do IML. No caso de não realização do exame, enviar declaração do órgão competente informando a não realização 
do procedimento;

(       ) Cópia do laudo de dosagem alcoólica e toxicológica. No caso da não realização do exame, enviar declaração do órgão competente informando a 
não realização do procedimento;

(      ) Relatório médico informando a invalidez permanente, discriminando as sequelas em grau percentual e alta definitiva;

(      ) *Comunicado de sinistro com informações médicas preenchidos todos os itens – (*Formulário FR 163);

(      ) No caso de invalidez total, cópia do termo de aposentadoria do INSS;

(      ) Exames e laudos médicos que confirmem a ocorrência;

(       ) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência do segurado;

(      ) Cópia da CNH – Carteira Nacional de Habilitação (Em caso de acidente de trânsito);

(       ) * Declaração de únicos herdeiros realizadas por familiares consanguíneos do segurado, com 2 testemunhas, informando quem são todos os 
herdeiros do segurado e se deixou companheiro(a), reconhecer firma do declarante e das duas testemunhas;
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