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  SOMPO SEGUROS S/A., sediada na Rua Cubatão, nº. 320 - Paraíso - São Paulo Capital, inscrita no CNPJ 

sob nº. 61.383.493/0001-80, ora denominada seguradora, e ___________________________________________, 

ora denominado (a) segurado(s) ou terceiro(s), por força do contrato de seguro de automóvel contratado por meio 

da apólice sob nº. _____________________________, em razão do sinistro de número ocorrido em 

_________________, com o veículo __________________________________________.  

 

As partes reconhecem e firmam o presente Termo de Transação, nas seguintes condições:  

 

1- Pelo Presente Termo, o(a) segurado(a) ou reclamante manifesta ciência e anuência que os danos ensejados no 

veículo sinistrado atingiram a Indenização Integral.  

 

2- O(A) segurado(a) ou terceiro (a) manifesta vontade de manter o domínio sobre o veículo garantido, no estado em 

que este se encontra, que por ele foi vistoriado na data de _______________, na oficina ou no pátio da seguradora.  

 

3- Tendo em vista a vontade manifestada pelo(a) segurado(a) ou reclamante na cláusula 2 do Presente Termo de 

Transação, as partes convencionam que a Seguradora prestará indenização no valor total de R$ 

____________________________, já deduzido o valor do veículo que ficará de posse do proprietário. 

 

4- O(A) segurado(a) ou reclamante considerando como correto o valor do veículo que foi apurado, bem como 

concordando com a avaliação que foi dada aos salvados, com o recebimento da quantia de R$ 

_______________________, presta à SOMPO SEGUROS S/A a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável 

quitação, para nada mais reclamar a que título for, em juízo ou fora dele, no presente ou no futuro, com relação a 

todos os danos relacionados ao presente Termo de Transação, inclusive, quanto a lucros cessantes, danos morais, 

danos materiais, danos estéticos e danos emergentes, dentre outros.  

 

5- O(A) segurado(a) também manifesta ciência e concordância que o veículo, objeto da presente transação, sofrerá 

depreciação em razão de ser considerado veículo objeto de danos que configuraram a Indenização Integral.  

 

6- Para veículos com Arrendamento (Leasing) o Banco/Instituição Financeira, deverá dar a ciência formal do acordo 

que está sendo firmado entre a seguradora e o segurado (a) ou reclamante.  

 

 

 
 
 
______________________________________________, ____ de _________________ de ________. 

 

________________________________ 
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