
Em caso de Sinistro é necessário que os familiares ou responsáveis da empresa do consorciado comuniquem 
imediatamente à Seguradora. 

Devem ser enviadas cópias autenticadas dos documentos relacionados de acordo com as situações abaixo: 

Morte: 

a) Cópia do Contrato de adesão ao consórcio e a Cláusula de Contratação do Seguro assinada pelo Segurado;
b) Correspondência do Estipulante informando o valor atualizado do saldo devedor;
c) Cédula de Identidade e C.P.F do Segurado;
d) Certidão de Óbito;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento do Segurado.

Morte acidental:

Além dos documentos referidos no item anterior: 
a) Certidão da Ocorrência Policial (B.O.), quando for o caso;
b) Laudo de Exame Cadavérico (IML);
c) Laudo de teor alcoólico e toxicológico, caso tenha sido realizado e seu resultado não conste do Laudo de Exame
Cadavérico (IML);
d) Carteira Nacional de Habilitação em caso de acidente com veículo dirigido pelo Segurado.

Invalidez Permanente Total por Acidente

Além dos referidos nos itens anteriores: 
a) Comunicação de Acidente do Trabalho (C.A.T.), se houver;
b) Relatório médico devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo médico assistente, com firma
reconhecida, detalhando a natureza da lesão e o grau definitivo de invalidez, podendo ainda ser acatado o laudo
oficial da Previdência Social.

Estes documentos são imprescindíveis para análise do Sinistro, sem prejuízo de outros que se façam 
necessários dada a especificidade do caso concreto e que poderão ser solicitados pela Seguradora, em 
caso de dúvida fundada e justificável. 

Os valores devidos em razão da ocorrência do Sinistro serão utilizados para o pagamento do saldo devedor 
da cota do consorciado na hipótese de sinistro coberto, conforme previsto no Regulamento Geral do 
Consórcio. 

O prazo para análise da cobertura do sinistro é de até 30 (trinta) dias após o recebimento de todos os 
documentos solicitados. Na hipótese de necessidade de provas complementares o prazo será suspenso e 
se reiniciará a partir da data de entrega da documentação complementar.  

Encaminhe todos os documentos solicitados para a Seguradora, por meio do correio, utilizando o 

formulário de postagem de Sedex - porte pago ou E-mail (avisosinistro@zurich-santander.com.br). 

Se você precisa de Informações, quer fazer Solicitações ou Consultas sobre Seguro, ligue para a Central de 

Atendimento Santander. 

Orientação de Sinistro do Consorciado 
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