
                                     RECIBO DE INDENIZAÇÃO e TERMO DE RESPONSABILIDADE |     (Roubo e Furto cod.259)  

Placa: Marca/ modelo: Nº do Sinistro: 
 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro estar ciente que a Seguradora ficará impedida de providenciar a transferência do veículo para seu nome sem que ocorra a sua localização e 

recuperação.  Nos casos de CRV Digital, há impossibilidade do preenchimento dos dados da Seguradora como comprador por bloqueio no próprio sistema 

do Detran que impede o registro nos casos em que o veículo possui queixa de roubo/furto.  Caso o veículo seja localizado, me comprometo a comunicar 

de imediato à Seguradora sobre a localização e fornecer a documentação necessária para que sejam tomadas as providências de sub-rogação, sob pena 

de adoção das medidas judiciais cabíveis. 

Declaro ainda que fui orientado a providenciar a comunicação de venda do veículo ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias em 

atendimento ao disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, acompanhado do Boletim de Ocorrência visto que na hipótese de roubo ou 

furto sem localização do veículo, não há como registrar a transferência do bem para a Seguradora, posto inexistir previsão legal que permita esta 

providência, exceto no estado de São Paulo. 

 

Data ______/ _______/ ______ 

 

 
OPÇÃO 1 | Pagamento ao (a) proprietário (a) 

legal 

 

 
OPÇÃO 2 | Pagamento ao Segurado 

 

OPÇÃO 3 | Segurado(a) é o mesmo que 
Proprietário(a) Legal   

 

 

Eu, na qualidade de segurado, autorizo o 

pagamento da indenização a favor do (a) 

proprietário (a) legal do veículo.  

 

A seguir, preencha os dados do (a) proprietário 

(a) do veículo que receberá a indenização.  

 

Proprietário (nome):  

 

______________________________________ 

 

CPF/CNPJ 

 

 ______________________________________ 

 

Banco:     ________________ 

Agência:  ________________ 

Conta:     _________________ 

 

Tipo:           Corrente           Poupança  

 

 

Obrigatório assinatura e reconhecimento de 
firma em cartório do segurado e do 
proprietário legal do veículo: 
 

______________________________________ 

Assinatura do segurado (firma reconhecida 

por semelhança) - Anexar cópia do RG/CNH 

do Segurado 

 

____________________________________ 

Assinatura do (a) proprietário (a) legal (firma 

reconhecida por autenticidade/ 

verdadeira) 

 

 

Eu, na qualidade de proprietário (a) legal do 

veículo, autorizo o pagamento da indenização a 

favor do segurado.  

 

A seguir, preencha os dados do segurado que 

receberá a indenização.  

 

Segurado (nome):  

 

____________________________________ 

 

CPF/CNPJ  

 

____________________________________ 

 

Banco:     ________________ 

Agência:  ________________ 

Conta:     _________________ 

 

Tipo:           Corrente           Poupança  

 

 
Obrigatório assinatura e reconhecimento de 
firma em cartório do segurado e do 
proprietário legal do veículo: 
 

____________________________________ 

Assinatura do (a) proprietário (a) legal (firma 

reconhecida por autenticidade/ verdadeira) 

 

______________________________________ 

Assinatura do segurado (firma reconhecida 

por semelhança) - Anexar cópia do RG/CNH 

do Segurado 

 

 

Eu, na qualidade de proprietário (a) legal do 

veículo e segurado, declaro que o pagamento 

da Indenização será a meu favor:  

 

A seguir, preencha os dados do segurado / 

proprietário legal: 
 

Proprietário/ Segurado (nome):  

 

____________________________________ 

 

CPF/CNPJ  

 

____________________________________ 

 

Banco:     ________________ 

Agência:  ________________ 

Conta:     _________________ 

 

Tipo:           Corrente           Poupança  

 

 

Obrigatório assinatura e reconhecimento de 
firma em cartório do segurado e do 
proprietário legal do veículo: 
 

 

____________________________________ 

Assinatura do (a) proprietário (a) legal/ 

Segurado (firma reconhecida por 

semelhança) 

 

 

 

 

         


