Seguradora: Axa Seguros S/A
Processo SUSEP: 15414.900625/2015-73
Produto: Seguro Viagem

CNPJ: 19.323.190/0001-06
Grupo: 13

Registro SUSEP: 0285-2
Ramo: 69

Documentos Básicos em Caso de Sinistro: Morte em Viagem (MV) /
Morte Acidental em Viagem (MAV)
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Formulário Aviso de Sinistro;
Cópia da Certidão de Óbito do Segurado;
Cópia da Certidão de Casamento do Segurado atualizada, emitida após o óbito, ou de comprovação da união
estável por ocasião do Sinistro;
Declaração de Únicos Herdeiros, preenchida e assinada pelo(s) familiares consanguíneos, caso o Segurado não
tenha designado Beneficiário(s) no Bilhete do Seguro, com duas testemunhas devidamente qualificadas, com
reconhecimento de firma, informando quem são os únicos herdeiros legais do Segurado;
Cópias do RG (Registro Geral) ou RNE (Registro Nacional para Estrangeiros), do CPF (Cadastro de Pessoa
Física) e do comprovante de residência do Segurado e de cada Beneficiário. Na falta de RG e CPF de Beneficiário,
apresentar cópia da Certidão de Nascimento;
Autorização de Pagamento de Sinistro;
Cópia do Boletim de Ocorrência (se houver);
Cópia do Laudo Necroscópico do Instituto Médico Legal – IML (ou equivalente). Caso o laudo não tenha sido
realizado, apresentar declaração do órgão competente confirmando a não realização;
Cópia da C.N.H. – Carteira Nacional de Habilitação ou cópia da P.I.D. - Permissão Internacional para Dirigir, em
caso de acidente de trânsito e se o Segurado for condutor de veículo;
Cópia do resultado do exame de dosagem alcoólica/toxicológico. Caso o exame não tenha sido realizado,
apresentar declaração do órgão competente confirmando a não realização;
Tíquete com a comprovação de embarque;
Bilhete de seguro.

O pagamento de qualquer Indenização decorrente do presente seguro será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados
da data de entrega de todos os documentos básicos.
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