Pedido de Indenização do Seguro
Bolsa Protegida

Olá,
Estamos solidários com você neste momento e nos colocamos à
disposição para apoiá-lo no que for necessário.
Pensando nisso, para facilitar a abertura do processo de indenização
e agilizar seu atendimento, reunimos neste arquivo os formulários e
a lista de documentos necessários, além de orientações de como
enviar a documentação.
Itaú Unibanco

Você precisará enviar os documentos obrigatórios abaixo.

Documentos obrigatórios
Formulário de aviso de sinistro com autorização para crédito em conta que será preenchido no site
Cópia do RG do segurado
Cópia do CPF ou CNH do segurado
Cópia do comprovante de endereço do segurado
Cópia do boletim de ocorrência
Cópia da nota fiscal /cupom fiscal dos itens roubados ou furtados

Importante
A seguradora tem um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento de toda a
documentação completa (obrigatória e adicional, se for o caso), para analisar seu pedido de indenização.
Durante a análise do processo, poderão ser solicitados documentos complementares e/ou documentos
originais que comprovem o ocorrido. Neste caso, o prazo de 30 dias ficará suspenso, até que estes
documentos sejam recebidos.
Caso não consiga obter algum documento, enviar a documentação possível e informar por carta explicativa
o motivo do não envio dos documentos que faltarem, para análise da seguradora. O envio da carta explicativa
não garante o início da contagem do prazo de análise e, também, não garante o direito a indenização.
A análise do pedido de indenização será feita com base nas condições gerais, especiais e particulares
do seu seguro.

Preencha o formulário que se
encontra disponível no site citado no
próximo passo

pela internet:
Acesse o endereço abaixo e faça o
upload dos documentos digitalizados.
www.itau.com.br/seguros/sinistro

Assim que recebermos a relação de documentos e as informações forem devidamente preenchidas no site,
daremos um retorno em até 30 dias. Caso sejam necessários documentos complementares, entraremos em
contato por SMS, e-mail ou carta.

Central Seguros
Em caso de dúvidas ou para acompanhamento
do status do processo, acesse o site informado
acima com o número de protocolo gerado pela
central de atendimento ou contate a Central.

Central Cartões
(para seguros contratados no cartão de crédito)

4004-4444

0800 727 4444

capital e principais
demais localidades
regiões metropolitanas

4001-4865

0800 724 4865

capital e principais
demais localidades
regiões metropolitanas

