Relação de documentos básicos para análise de Danos ao Patrimônio:

Pessoa Física
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Orçamentos de recuperação e/ou a nota fiscal do bem danificado. No orçamento deve
constar os valores dos materiais e da mão de obra, bem como todos os serviços que
serão executados;
Fotos do local sinistrado e de todos os bens danificados;
Boletim de Ocorrência;
Formulário de Informações Cadastrais de Sinistro - Pessoa Física, preenchido e assinado
pelo proprietário (disponível no site);
Termo de Acordo - Danos ao Patrimônio preenchido e assinado pelo proprietário
(disponível no site);
RG e CPF do proprietário;
Comprovante de endereço;
Caso de Imóvel: cópia do IPTU ou Contrato de locação do imóvel danificado.

Pessoa Jurídica
•
•
•
•
•
•
•
•

Três orçamentos de recuperação e / ou nota fiscal de reposição do bem danificado: No
orçamento devem estar discriminados os valores dos materiais e da mão de obra, bem
como todos os serviços que serão executados;
Fotos do local sinistrado e de todos os bens danificados;
Boletim de Ocorrência;
Cópia do Contrato Social da empresa;
Formulário de Informações Cadastrais de Sinistro - Pessoa Jurídica, preenchido e
assinado pelo responsável da empresa (disponível no site);
Termo de Acordo - Danos ao Patrimônio, preenchido e assinado pelo responsável da
empresa;
RG e CPF do(s) sócio(s) ou pessoa apta constante no contrato social da empresa
Comprovante de Endereço. Em caso de Imóvel: cópia do IPTU ou Contrato de locação
do imóvel danificado.

Após análise técnica, outros documentos poderão ser solicitados.
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