
Filial Data: 

UF:

Conta corrente (     )

Banco Nº da conta 

(       ) Declaração com todos os detalhes do corrido, além dos pertences perdidos e as quantidades 

(       ) Três orçamentos de concertos de assistencia técnica diferentes. (Com laudo da assistência e carimbo)

(       ) Cópia Simples Comprovante de Residência

(       ) Fotos impressas, se o cliente possuir

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

Assinatura do Cliente/Responsável: 

(      ) Cópia das Notas fiscais dos bens danificados

(      ) Três cotações de novos bens  (as cotações poderão ser de lojas fisicas ou virtuais).

(      ) Cópia do Boletim de Ocorrência

(      ) Laudo do corpo de Bombeiros, no caso de incêndio, Raio ou explosão

(      ) Relato Médico comprovando o dano causado ao terceiro, com diagnostico detalhado e descrição do tratamento em caso de responsabilidade civil familiar

(      )Três orçamentos de mão de obra para os reparos ou reconstrução, no caso de danos ao Imóvel

(      ) Cópia da certidão de óbito, laudo de necropsia e inquerito policial em caso de morte acidental

(      ) Cópia de relatório assinado pelo médico comprovando invalidez, em caso de Invalidez permanente

*Caso o segurado não possua conta em bancos o recebimento se dará como Ordem de Pagamento em qualquer agencia do banco Santander, o cliente poderá 
sacar no caixa pessoal munido de RG e CPF.

Tel Celular Obrigatorio: (     )

Bairro: Cidade:

(      ) Cópia Simples RG/CPF

Observações:

1. NÃO DEVE SER INFORMADO CONTA SALARIO, CONTA FACIL, OU CONTA DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS.

2. Para agilizar seu processo, envie este formulário e os documentos para o e-mail ProdFinanDCC_11@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

Protocolo de abertura para análise de sinistro - Residencial - RCHLO

Segurado:

Endereço:

CPF: E-mail:

Documentos para análise do sinistro

Nome do atendente

Tel Residencial: (    )

Conta Poupança (    ) * Ordem de Pagamento (    )

Agência 

Opção de pagamento - PRENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Após o preenchimento, tirar uma cópia e 
entregar como protocolo para o cliente www.midwayfinanceira.com.br


