
Indicação/Alteração de beneficiários 

Representante N.ºBilhete

Nome Completo CPF 

Declaração Pessoal de Saúde Complementar 

Pelo presente, nomeio a partir desta data, como meu(s) bene�ciário(s), em caso de morte: 

Nome Parentesco Data de nascimento Número de CPF % 

              

D E C L A R A Ç Ã O D O S E  G U R A D O

Local e data Assinatura

Este seguro é garantido pela Chubb Seguros Brasil S.A. – CNPJ: 03.502.099/0001-18, Cód. SUSEP: 0651-3 - Nº Processo SUSEP: 15414.900439/2015-34. O registro desse plano na 

SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável 

pela �scalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. O segurado poderá 

consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. As condições 

contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo 

com o número de processo constante da apólice/certi�cado, ou pelo atendimento exclusivo ao consumidor da SUSEP: 0800-021-8484 de segunda a sexta das 9:30 às 17:00 horas.

Na qualidade de Segurado, nomeio por meio deste formulário, meu(s) bene�ciário(s) a(s) pessoa(s) indicadas  conforme declarado acima. Esclareço que tal 

procedimento atende a meus interesses próprios e pessoais e  respeita a legislação em vigor, portanto, deve ser considerado bom, �rme, valioso, para 

todos os �ns e efeitos de direito, isentando a Seguradora de qualquer responsabilidade, mesmo decorrente da nomeação ora indicada. Art. 793 do Código 

Civil – “É válida a instituição de companheiro(a) como Bene�ciário(a) se, ao tempo do Contrato o Segurado era solteiro, separado judicialmente, ou já se 

encontrava separado de fato.”       
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