Declara
ação Peessoal de
e Saúde
e – PASI
Sub Esstipulante (Razãão Social da em
mpresa):

CNPJ:
CPF:

Nome do
d sócio / titular:
Data de
d início das ativvidades na emppresa:

Dataa de Nascimento:
SSexo:
☐ Masculino ☐ Feminino

Iníciio de Vigência ddo seguro:

DECLA
ARAÇÃO PESSSOAL DE SAÚD
DE
Questtões:

(resposttas deverão ser de próprio punho e em
m caso de respostaa afirmativa é obriggatório complementtar a resposta no quadro especificadoo abaixo)

Respostass
SIM
N
NÃO

1- Encontra-se atuallmente em plenna atividade de trabalho e boaas condições dee saúde? Em caso
c
negativo inndique o
motivo..
2- Teem qualquer deeficiência de órgãos,
ó
membrros ou sentidoos, ou recebeu alguma inden
nização securittária por
invaliddez? Especifiquue o motivo, incclusive o grau da
d deficiência.
3 - Soofre ou sofreu aalguma moléstiaa que tenha obbrigado a consuultar médicos, hospitalizar-se,
h
submeter-se a exames
(inclusive biópsia) intervenções cirúrgicas,
c
radioterapia, quim
mioterapia, quaalquer outro tratamento por período
prolonngado ou afasstar-se de suaas atividades normais
n
de traabalho? Quanddo? Indique as moléstias, qquais os
tratam
mentos e resultaados.
4 – Sofreu algum accidente pessoall nos últimos 244 meses? Em ccaso afirmativoo informar o tipo
o de ocorrênciaa, a data
do occorrido e se houuveram sequelaas.
5- Possui alguma prroposta de seguuro de vida, aciidentes pessoaais ou saúde peendente de aceitação ou recussada por
qualquer seguradoraa? Em caso afirrmativo, indiquee o fato ocorridoo, a data e a seeguradora.
QUAD
DRO DE COMP
PLEMENTO DEE RESPOSTAS – caso necesssário utilize o verso
Nr da questão

Complemento

DECLA
ARAÇÃO E DISSPOSIÇÕES FIN
NAIS
Declaaro para os devvidos fins e efeittos, que as infoormações presttadas são verdaadeiras e completas, estando ciente que concordo com o arrt. 766
do Noovo Código Civvil, se tiver omitido algo ou preestado informaçção inexata quee possam influirr na aceitação ddo seguro ou no
n valor do prêm
mio do
segurro, perderei o ddireito a indenizzação em caso de sinistro e ppagarei os prêm
mios vencidos. Declaro ainda sser de meu conhecimento toddas as
condições da Apólicee de Seguro reelativa a esta proposta de adessão. Concordo que as declarações que presttei passem a faazer parte do coontrato
de seeguro celebradoo entre o SUB-ESTIPULANTE
E e PASI, e dessde já autorizo o PASI a utilizzar as informaçções contidas nesta
n
DECLARA
AÇÃO
DE SA
AÚDE, em quaalquer época e na
n defesa de seeus direitos, se m implicação em
e ofensa ao sigilo profissionaal.
Estouu ciente que, caaso ocorra algum sinistro decoorrente das cauusas especificaddas acima nas respostas “sim
m”, as coberturaas vinculadas esstarão
autom
maticamente exxcluídas da indeenização.
INFOR
RMAÇÃO DE INDICAÇÃO DE
D BENEFICIÁR
RIOS
Indico abaixo
a
o(s) nom
me(s) do(s) benneficiário(s) leggal(is) que terá((ão) direito a reeceber a indenização referentee ao seguro PA
ASI (estipulantee: Clube
PASI de Seguros) quee possuo, caso ocorra evento com cobertura prevista na apóólice, segundo as condições eestabelecidas no convênio:
Nome complleto do(s) beneeficiário(s)

Data Nascim
mento

Parentesco

% de
Participação

1
2
3
4
5
Obs.: Caso necessário inclusãoo de mais beneficiários ou em caso de
e posterior alteraçãão, solicite à Centraal PASI formulário específico.
e

Local:

Data:

Assinatura do Propone
ente:

Este docum
mento é parte integrante do
d processo de adesão ddo PASI e está vinculado às Condições Contratuais do produto.

