
 Aviso de Sinistro – Relatório Médico – Morte Doença 
 Seguro de Pessoas 

 

 

 

Relatório Médico (Deverá ser preenchido pelo médico assistente do segurado sinistrado) 
Nome do Paciente*: CPF:       

Especialidade médica*: CRM:       

Data da 1ª (primeira) consulta*:    /    /      Data da última consulta:    /    /      

Data do Óbito:     /    /      Local do Falecimento: 
Causa da Morte 
Primária 

Causas relacionadas com a morte (secundária) 
  

Existe alguma doença que estava sendo tratada e que está relacionada à causa da morte?  Sim   Não  
Em caso, positivo, favor informar: 
Doença:      

Data de Diagnóstico:    /    /      Data de início do tratamento:    /    /      

Exames que ajudaram na definição do diagnóstico: Data do(s) Exame(s): 

        /    /      

Há quanto tempo o segurado estava em tratamento da doença que o vitimou?  

 Menos de 1 ano    Aproximadamente 1 ano   Mais de 1 ano   Mais de 2 anos    ....... anos 

A quem foi informado o diagnóstico da doença?   Ao próprio paciente   Á familiar de 1º Grau   Outro 
Se souber, informe o nome do familiar: 

O paciente foi tratado por outros médicos?  Sim   Não – Se sim, favor informar: 
Outros médicos que trataram o segurado: 
Nome Endereço 
  

Nome Endereço 
  

Prezado(a) Doutor(a), a Sancor Seguros Brasil, concede este espaço para  utilizá-lo com informações que considere importante e que 
não tenham sido perguntadas(s) neste formulário: 

 

Assumo inteira responsabilidade pela exatidão das informações prestadas neste documento (Importante: A firma do 
médico deverá ser reconhecida obrigatoriamente) 

Local e data de emissão Assinatura do Médico sob o carimbo com CRM/CPF CRM/Estado 
   

Endereço completo do médico Contato (Tel ou E-mail) 
  

   

Sancor Seguros do Brasil S.A. - CNPJ: 17.643.407/0001-30 
Av. Duque de Caxias, 882  Ed. New Tower Plaza - Torre 2 - CEP 87013-180 - Zona 01 - Maringá - PR - Brasil

Telefones: (+ 55) 44 3046-5500 - SAC 0800-200-0392 - Ouvidoria - 0800 888 0402
www.sancorseguros.com.br
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