
AUTORIZAÇÃO NO CASO DE EVENTUAL PAGAMENTO 
NOS TERMOS DA LEI Nº 10.214/01 

 
 

2015.16.01.I – MAR/23                  1 

Segurado / Vítima: ___________________________________________________ CPF:_________________________ 

Favorecido:_________________________________________________________ CPF/CNPJ:___________________ 

Endereço: ______________________________________________________________, CEP:_____________-_____, 

Município/ UF:_______________________________________, E-mail:______________________________________, 

(DDD) Telefone: _____________________________ DDD Telefone Celular: _________________________________, 
autorizo a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais a efetuar o respectivo pagamento /crédito, na conta corrente abaixo 
indicada de minha titularidade. 
Importante: O depósito poderá ser efetuado em conta corrente ou poupança de titularidade do favorecido. 
Importante: Anexar a este formulário cópia de qualquer documento comprobatório dos dados bancários 
informados, tais como: cartão bancário, cabeçalhos de extrato bancário ou do cheque, exclusivamente com os 
dados da conta ou documento de comprovação de abertura de conta corrente. 
Na hipótese de divergências nos dados acima por mim fornecidos, tais como: nº de CPF ou CNPJ, dados da conta corrente, 
do banco ou agência, o depósito bancário será recusado, não se responsabilizando a porto seguro pela não efetivação. 
O presente instrumento de autorização não significa que a porto seguro estará reconhecendo eventual direito de 
indenização, pois existe a necessidade de análise de todo o processo do sinistrado. não valendo também a presente, 
como compromisso de indenização e ou termo de quitação. 

 

_____________________________________                                        _____________________________________ 
                  Local e data                                                                        Assinatura do Favorecido / Beneficiário 

 
________________________________________ 

Assinatura do Responsável  
(para os casos de beneficiários com idade entre  

16 e 18 anos que receberão assistidos por seu representante legal) 

No caso de favorecido / beneficiário não alfabetizado, deverão assinar 02 testemunhas a rogo: 
 

_________________________________________                   ____________________________________________ 
          Assinatura 1ª Testemunha                                                                     Assinatura 2ª Testemunha 
 
Nome: ___________________________________                   Nome: ___________________________________  

CPF: ____________________________________                    CPF: _____________________________________ 

Com firma reconhecida                                                             Com firma reconhecida 
 
Obs.: no caso do favorecido ser pessoa jurídica, anexar cópia da última ata juntamente com CIC e RG do representante 
legal (cópia autenticada) que assinará a presente autorização. 
Lei 10214/01 - trata do sistema de pagamento brasileiro sobre a forma, liquidação e compesação de pagamentos em 
qualquer de suas formas. 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - CNPJ 61.198.164/0001-60. 
Barão de Piracicaba, 618 – Torre B – 8º andar – Campos Elíseos – São Paulo/SP – CEP 01216-010 
Atendimento Vida e Previdência – segunda a sexta-feira das 8h15 às 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) – 
0800727-9393 (Demais localidades) – 0800-727-8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos, através de 
equipamento especializado para esta finalidade). Ouvidoria: (11) 3366-3184 / 0800 727 1184 – SAC: 0800 -727-2746. 
Site: www.portoseguro.com.br 

PARA EVENTUAL PAGAMENTO, INFORMAR ABAIXO OS DADOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE OU 
POUPANÇA  

Tipo de Conta:  

☐ Conta Corrente   ☐ Conta Poupança 

Nome do Banco 
 

Nº do Banco Agência Nº da Conta  Dígito  

http://www.portoseguro.com.br/
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