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Dica: este é um PDF navegável.

SEMPRE QUE ESTE ÍCONE APARECER,
PASSE O MOUSE POR CIMA PARA 
VISUALIZAR ONDE CONSEGUIR 
O DOCUMENTO SOLICITADO.

USE A FUNÇÃO SCROLL 
(ROLAR) PARA VISUALIZAR A 

PÁGINA COMPLETA.

QUANDO O ÍCONE FICAR VERMELHO, 
CLIQUE PARA ACESSAR O SITE DO 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO 
DOCUMENTO SOLICITADO. 



Prezado(a) Cliente,
Você está recebendo a relação dos documentos necessários para o acionamento da 
cobertura de Invalidez Funcional Permanente por Doença.
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Formulário de Aviso de Sinistro.

Cópia simples de RG, CPF ou CNH do segurado.

Cópia simples do comprovante de residência do segurado.

Copia simples dos exames e laudos médicos que comprovem a invalidez.

 Termo de autorização para crédito em conta-corrente.

Invalidez Funcional Permanente por Doença
Documentos Principais

Dica  
de onde 

conseguir

Lembre-se de enviar os documentos solicitados por e-mail, para

ou pelos Correios, para o endereço

CAIXA POSTAL: 12564 – CEP: 04744-970  – SÃO PAULO/SP,

com as seguintes informações:

Nº do sinistro (se houver);
Dados do Segurado (nome e CPF).

Em caso de dúvidas, 
ligue para a Central  
de Atendimento nos 
telefones 4004-3535/ 
0800 702 3535.

avisosinistro@zurich-santander.com.br
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Invalidez Funcional Permanente por Doença
Pessoa Jurídica

Versão seguros

Especial (Pessoa Física)

@SANTANDER_BR

SANTANDER BRASIL

Sinistros

Das 8h às 22h, 
de segunda a sexta-feira, 
e das 8h às 20h, 
aos finais de semana.

Assistência 24h

Atendimento emergencial: 
0800 770 5030 (no Brasil).
No exterior, ligue a cobrar 
para: 55 (11) 3027 9603.

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA

SANTANDER
.COM.BR

APLICATIVO
SANTANDER

APLICATIVO
WAY

Central de Atendimento

Consultas, informações 
e transações:

4004 3535
(capitais e regiões metropolitanas)

0800 702 3535
(demais localidades)

0800 723 5007
(pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atendimento digital 24h, 
7 dias por semana.

SUSEP

Superintendência de Seguros 
Privados: 0800 021 8484
Das 9:30h às 17h, exceto feriados.

SAC

Reclamações, cancelamentos 
e informações: 
0800 762 7777

Pessoas com deficiência 
auditiva ou de fala: 
0800 771 0401

No exterior, ligue a cobrar 
para: 55 (11) 3012 3336

Atendimento 24h 
por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com 
a solução apresentada: 
0800 726 0322

Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala: 
0800 771 0301

Disponível das 9h 
às 18h, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados. 

Quando for necessário citar os canais de 
atendimentos de Seguros, no segmento 
Especial (Pessoa Física), pode-se utilizar 
os seguintes módulos na comunicação: 

 – Título - Estamos conectados  
 24 horas, 7 dias por semana;

 – Aplicativo Santander;
 – Aplicativo Way;
 – Site;
 – Linha divisória;
 – Central de Atendimento e Sinistros;
 – Assistência 24h;
 – SAC e SUSEP;
 – Ouvidoria;
 – Redes sociais.

O módulo Aplicativo Way só deve 
ser aplicado no selo quando a peça 
abordar uma comunicação de cartões.

Não repita o módulo do canal em 
que o cliente está. Exemplo: se o 
selo de canal estiver no site, não 
adicione o módulo do site no selo.

Utilize sempre os originais eletrônicos.

Santander Selo de Canais 123Versão seguros

Especial (Pessoa Física)

@SANTANDER_BR

SANTANDER BRASIL

Sinistros

Das 8h às 22h, 
de segunda a sexta-feira, 
e das 8h às 20h, 
aos finais de semana.

Assistência 24h

Atendimento emergencial: 
0800 770 5030 (no Brasil).
No exterior, ligue a cobrar 
para: 55 (11) 3027 9603.

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA

SANTANDER
.COM.BR

APLICATIVO
SANTANDER

APLICATIVO
WAY

Central de Atendimento

Consultas, informações 
e transações:

4004 3535
(capitais e regiões metropolitanas)

0800 702 3535
(demais localidades)

0800 723 5007
(pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atendimento digital 24h, 
7 dias por semana.

SUSEP

Superintendência de Seguros 
Privados: 0800 021 8484
Das 9:30h às 17h, exceto feriados.

SAC

Reclamações, cancelamentos 
e informações: 
0800 762 7777

Pessoas com deficiência 
auditiva ou de fala: 
0800 771 0401

No exterior, ligue a cobrar 
para: 55 (11) 3012 3336

Atendimento 24h 
por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com 
a solução apresentada: 
0800 726 0322

Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala: 
0800 771 0301

Disponível das 9h 
às 18h, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados. 

Quando for necessário citar os canais de 
atendimentos de Seguros, no segmento 
Especial (Pessoa Física), pode-se utilizar 
os seguintes módulos na comunicação: 

 – Título - Estamos conectados  
 24 horas, 7 dias por semana;

 – Aplicativo Santander;
 – Aplicativo Way;
 – Site;
 – Linha divisória;
 – Central de Atendimento e Sinistros;
 – Assistência 24h;
 – SAC e SUSEP;
 – Ouvidoria;
 – Redes sociais.

O módulo Aplicativo Way só deve 
ser aplicado no selo quando a peça 
abordar uma comunicação de cartões.

Não repita o módulo do canal em 
que o cliente está. Exemplo: se o 
selo de canal estiver no site, não 
adicione o módulo do site no selo.

Utilize sempre os originais eletrônicos.

Santander Selo de Canais 123

Dica  
de onde 

conseguirAlém dos documentos principais, torna-se necessário 
o envio da relação abaixo:

Cópia simples da ficha funcional de empregado.

Cópia simples da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à  

Previdência Social do mês da ocorrência do sinistro.

Cópia simples da relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP completa, com todas as 

páginas que a compõem, do mês da ocorrência do sinistro.

Cópia simples do Contrato Social da empresa contratante e de sua  última alteração contratual.

Cópia simples da relação de todos os funcionários e sócios da empresa na data da ocorrên-

cia do sinistro, com nomes e datas de nascimento.
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