Relação de documentos básicos para Lucros Cessantes:

Caminhão
•
•
•
•
•

Declaração da oficina informando quantos dias o veículo permaneceu na mesma para
reparos;
Comprovantes de recebimento ou Notas Fiscais de fretes dos três último meses
anteriores ao sinistro;
Contrato ou Declaração da empresa que presta serviços com firma reconhecida;
Contrato social da empresa;
Carta do terceiro contendo os valores pleiteados para indenização e a que título se
referem.

Táxi
•
•
•
•
•

Declaração da oficina informando quantos dias o veículo permaneceu na mesma para
reparos;
Declaração do sindicato atualizada informando o valor da diária;
Cartão de inscrição na “Condutax”;
Alvará de estacionamento;
Carta do terceiro contendo os valores pleiteados para indenização e a que título se
referem.

Autônomo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaração da oficina informando quantos dias o veículo permaneceu na mesma para
reparos;
Comprovação de rendimentos do terceiro:
Carteira de Trabalho com anotações atualizadas;
Recibos de Pagamento de Autônomo;
Carnê de contribuição do INSS;
Declaração do IR;
Declaração do sindicato dos 03 últimos meses que antecedem o acidente;
Contrato ou declaração da empresa que presta serviços com firma reconhecida;
Carta da empresa informando que o funcionário utiliza-se do veículo para o trabalho e
para qual finalidade é utilizado;
Contrato social da empresa (terceiro);
Carta do terceiro contendo os valores pleiteados para indenização e a que título se
referem.
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Motoboy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaração da oficina informando quantos dias o veículo permaneceu na mesma para
reparos;
Comprovação de rendimentos do terceiro;
Carteira de Trabalho com anotações atualizadas;
Recibos de Pagamento de Autônomo;
Carnê de contribuição do INSS;
Declaração do IR;
Declaração do sindicato dos 03 últimos meses que antecedem o acidente;
Contrato ou declaração da empresa que presta serviços com firma reconhecida, em
original;
Contrato social da empresa;
Carta do terceiro contendo os valores pleiteados para indenização e a que título se
referem.

Uber
•
•
•
•
•

Declaração da oficina informando quantos dias o veículo permaneceu na mesma para
reparos;
Print das telas do aplicativo com a identificação do veículo cadastrado e resumo de
viagens dos últimos três meses anteriores ao sinistro;
Cópia extrato da conta bancário comprovando os depósitos do aplicativo;
Cópia do DUT frente e verso comprovando a propriedade do veículo;
Cópia do RG e CPF do proprietário do veículo.

Após análise técnica, outros documentos poderão ser solicitados.
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