
    Chubb do Brasil Cia de Seguros   
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco F 4º Andar – Jardim São Luis – São Paulo – SP 

 

Termo de Opção para Regularização do Sinistro  
 

Indenização Integral – Auto RCF-V  
 

 
 
 

Segurado:                                                                                                                          Data do Sinistro:            /            /   

Sinistro nº:                                                                                                                          Placa:   

Veículo:                                             Marca:                                               Chassi:   
 
 
 

Declaração do Segurado  
 

 
 SIM NÃO 

Autorizo que sejam deduzidos da indenização integral do veículo acima, débitos existentes de: IPVA, 
multas, DPVAT, licenciamento, taxas de transferência, multa de averbação, obtenção de 2ª via de CRV. 

  

Autorizo que sejam deduzidos da indenização  integral do veículo acima todos os débitos relativos  ao 
fnanciamento do veículo, conforme carta de saldo devedor enviada pela financeira. 

  

Autorizo a Chubb do Brasil Seguros a proceder a indenização integral em favor do proprietário legal do 
veículo acima. 

  

Autorizo  que seja deduzido da indenização  integral do veículo acima, débitos existentes relativos a 
parcelas de prêmio da apólice, ou antecipado o depósito do(s) cheque(s) pré-datado(s) que se encontram 
sob custódia da Chubb do Brasil Seguros, para quitação da apólice. 

  

Assumo a total responsabilidade pelas eventuais multas de trânsito, débitos de IPVA e Seguro obrigatório que 
lhe forem, ou venham a ser lançados pelos órgãos responsáveis, referentes ao veículo acima discriminado. 

  

Autorizo a transferência da propriedade do veículo sinistrado para a Chubb do Brasil Seguros   

 

Declaro ter ciência sobre a remoção do veículo para as dependências dos representantes da seguradora, exceto em 
casos de roubo ou furto total, com o objetivo de preservar o salvado e evitar cobrança de estadias por parte da oficina, e que 
devo comunicar a seguradora caso tenha interesse em remover algum objeto ou acessório que não possua cobertura securitária 
‘ou não faça parte integrante do veículo. 

 
Nessa conformidade, autorizo a Chubb do Brasil Seguros, inscrita no CNPJ sob o nº 33.170.085/0001-05, Inscrição 

Estadual nº 110.937.335.118, localizada nesta Capital, à Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215 – Bloco F – 4º andar, Jardim 
São Luiz, a efetivar de imediato, sem necessidade de prévia defesa, quaisquer pagamentos por eventuais penalidades de 
trânsito aplicado ao veículo supra identificado até a data e hora do sinistro, ainda na hipótese de virem a ser apurados após 
a expedição da Certidão Negativa de Multas anteriormente obtidas junto ao DETRAN, bem como a débitos apurados junto 
à Secretaria da Fazenda do Estado, ressalto apenas o meu direito de requerer, administrativa ou judicialmente, contra a 
referida repartição, de multas pagas, de recolhimento de IPVA ou de Seguro Obrigatório, e por mim reembolsada. 

 
 

                                          ,              de                                 de                . 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Segurado 
(reconhecer firma por autenticidade) 

Assinatura do Proprietário Legal 
(reconhecer firma por autenticidade)



Chubb do Brasil Cia de Seguros 
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco F 4º Andar – Jardim São Luis – São Paulo – SP 

 

Termo de Opção para Regularização do Sinistro  
 

Indenização Integral – Auto / RCF-V 
 
 
 
 
 

Dados Gerais do Segurado  
 
 
 

Nome do Segurado:                                                                                                Sinistro nº:   

CPF/CNPJ:   

Endereço:    

Data do Sinistro:               /              /   

Apólice:                                                   Vigência:              /             /                   a              /             /    

Veículo:                                               Marca:                                                    Placa:    

Chassi:   
 
 
 

Dados do Beneficiário (Segurado / Terceiro)  
 
 
 

Nome do Beneficiário (1º Titular da Conta Corrente):    

CPF / CNPJ:   

Nome do Banco:                                       Nº Banco:                       Agência:                              –   
Nº Conta                                     –   C. Corrente                    C. Poupança

 
 
 

OBS: Favor atentar-se ao preenchimento correto dos dados bancários, lembrando que o beneficiário deverá ser 
obrigatoriamente o 1º titular da conta corrente. Havendo informações incorretas, poderá ocorrer a rejeição do crédito. 

 
Após a conclusão da análise do sinistro, sendo confirmada a cobertura securitária, autorizo a Chubb do Brasil 

Seguros a realizar o pagamento da indenização, mediante o crédito na conta corrente supra mencionado. 
 

Após a realização do crédito, dou à Chubb do Brasil Seguros, plena, rasa, irretratável e irrevogável quitação de 
valores e direitos, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, relacionado ao referido sinistro. 

 

 
 
 

                                          ,              de                                 de                . 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Segurado 
(reconhecer firma por autenticidade) 

Assinatura do Proprietário 
(reconhecer firma por autenticidade) 


