
AVISO DE SINISTRO SEGURO VIAGEM 
 DMHO EM VIAGEM, FISIOTERAPIA E DESPESAS FARMACÊUTICAS 

3317.16.01.E– MAR/23   1 

_____________________________________   _____________________________________ 
 Local e data     Assinatura do Segurado 

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS A ESTE FORMULÁRIO PREENCHIDO E ENTREGUE NA SEGURADORA 

☐ Aviso de Sinistro preenchido e assinado pelo Segurado;

☐ Relatório Médico assinado pelo Médico Assistente;

☐ Cópia simples do RG, CPF e comprovante de residência do Segurado;

☐ Cópia simples de todos os comprovantes de despesas;

☐ Cópia simples do Boletim de Ocorrência Policial, se for o caso;

☐ Resultados de todos os exames realizados pelo Segurado e que demonstrem as lesões decorrentes do trauma ou da

enfermidade súbita e aguda (complemento para a cobertura de DMHO); 

☐ Carteira Nacional de Habilitação do Segurado quanto se tratar de acidente automobilístico, em que o mesmo tenha sido condutor

do veículo - cópia simples (complemento para a cobertura de DMHO). 

NOTA: 

a) A entrega de toda documentação agiliza a análise do processo, procure dar entrada somente quando tiver todos os documentos

acima listados em mãos.

b) Para facilitar e verificar se todos os documentos necessários para abertura do processo foram entregues, assinale com “x” a

frente da cada um deles.

c) Caso haja necessidade outros documentos poderão ser solicitados pela Seguradora.

d) Os formulários citados poderão ser impressos no site da Porto Seguro, conforme caminho a seguir:

www.portoseguro.com.br/sinistros/viagem

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

Segurado CPF Nº da Proposta / Apólice 

PARA EVENTUAL PAGAMENTO, INFORMAR ABAIXO OS DADOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA 
DE TITULARIDADE DO (A) SEGURADO(A). 

Alertamos que não é possível efetuar crédito de eventuais pagamentos de indenização em contas bancárias de 
terceiros (não segurados ou beneficiários da apólice) 

Tipo de Conta: 

☐ Conta Corrente   ☐ Conta Poupança

Nome do Banco Nº do Banco Agência Nº da Conta Dígito 

INFORMAÇÕES ACERCA DO EVENTO 

Em que data ocorreu o evento? 

______/_______/_______ 

Em que cidade/ país ocorreu o evento? 

Descreva detalhadamente como ocorreu o evento: 

Nome do responsável pelo preenchimento E-mail para contato

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