
DOCUMENTAÇÃO 

Para a cobertura de Morte Acidental 

 

Segue abaixo documentação que deve ser enviada separada por tipo de sinistro 

 

Toda documentação abaixo deverá ser anexada no momento da abertura do requerimento. Na 

falta de qualquer um dos documentos listados, o requerimento será indeferido e o processo 

deverá ser reiniciado 

 

Para a cobertura de Morte Acidental:  

 

I) Cópia Simples 

- Comprovante do vínculo com o estipulante; 

- Cédula de Identidade, CPF e comprovante de residência do mês do evento do Segurado e do 

beneficiário; 

- Carteira Nacional de Habilitação em caso de acidente com o veículo segurado e se o segurado 

foi o condutor na ocasião do acidente. 

 

II) Cópia Autenticada 

- Certidão de Óbito; 

- Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento atualizada com averbação do Óbito, ou 

Declaração de convívio marital informando o período de convivência; 

- Boletim de Ocorrência Policial ou Certidão da Ocorrência Policial; 

- Laudo de Exame Cadavérico (IML); 

- Laudo de teor alcoólico e toxicológico, caso tenha sido realizado e seu resultado não conste 

do Laudo de Exame Cadavérico (IML); 

- Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, quando o fato ocorrer dentro da empresa ou a 

trabalho da mesma; 

- Laudo Pericial do local do acidente, se houver; 

- Termo de reconhecimento do cadáver - nos casos em que houver a necessidade de 

reconhecimento da vítima. O Contrato solicitando o Seguro Educacional preenchido, datado, 

assinado e autenticado  

 



Para o Sinistro por ‘Morte Acidental’, além do envio da documentação via requerimento o 

aluno ou responsável financeiro terá que enviar a documentação original para o endereço 

abaixo: 

 

TOKIO MARINE SEGURADORA - RUA SAMPAIO VIANA , 44- 8º andar - SL 82/83 - CEP 04004-902 

- PARAISO SÃO PAULO - SP ou CAIXA POSTAL 45364. 

 

Não esqueça de preencher e imprimir o FORMULÁRIO DE POSTAGEM e envie pelos Correios 

com Nome, RG, CPF, Telefone, Visto e data preenchidos. 


