
Data:

(        ) Cópia Simples Comprovante de Residência

(         ) Cópia da Pagina seguinte em branco

(       ) Resultados de exames e diagnostico da doença

Agência

OBSERVAÇÕES:

1. NÃO DEVE SER INFORMADO CONTA SALARIO, CONTA FACIL OU CONTA BENEFICIO.
2. Caro cliente, para agilizar seu processo, envie este formulario e os documentos para o e-mail ProdFinanDCC_10@riachuelo.com.br
3. Em até 10 dias você receberá um SMS com informações do sinistro, caso não receba entre em contato com a central Riachuelo.

Após o preenchimento, tirar uma cópia e entregar como protocolo para o cliente.

(      ) Cópia Simples RG/CPF

UF:

Perda de renda por Desemprego (CLT) Morte

Banco

(      ) Atestado médico que informe quantos dias ficou afastado do trabalho

(      ) Cópia Simples RG/CPF

(       ) Cópia Simples Comprovante de Residência

(        ) Cópia do CTPS do ultimo registro

(       ) Carta simples com motivo do desligamento

Conta Corrente  (        )  Conta Poupança   (       )

*Caso o segurado não possua conta em bancos o recebimento do auxilio alimentação se dará como Ordem de Pagamento que poderá ser sacado em qualquer agencia do banco Santander 
munido de RG e CPF.

Protocolo de abertura para analise de sinistro - Seguro Desemprego - RCHLO

(       ) Cópia Simples Comprovante de Residência

Segurado:

Bairro:

Documentos para analise

CPF: Email:

(        ) Cópia Simples RG/CPF

(      ) Cópia Simples Comprovante de Residência

(       ) Cópia da certidão de óbito

Endereço:

Cidade:

Tel Celular Obrigatorio:  (      )

* Ordem de Pagamento (       )

Tel Residencial: (      )

Filial: Nome atendente:

Assinatura do cliente:

(         ) Cópia da pagina da carteira de trabalho do último Vinculo de emprego 

* Caso não possua algum documento, descreva numa carta simples o motivo do não envio

(        ) Cópia do Termo de Rescisão

Empregados domesticosPerda de renda por Acidente ou Doença - Autonomos

Nº da conta 

(       ) Cópia de Recibo de pagamento de autonomo, Guia de Previdencia Social, NIT ou Imposto de Renda

(       ) Cópia Simples RG/CPF

(       ) Cópia dos Laudos Médicos

Se o seu seguro foi contratado com o auxilio alimentação preencha abaixo a opção de pagamento

A indenização do Seguro Desemprego RCHLO será creditada no cartão Riachuelo e abaterá suas compras. (Caso tenha contratado o seguro com o beneficio do auxilio alimentação, apenas o 
valor deste beneficio será depositado em conta corrente ou poupança).

www.midwayfinanceira.com.br


