
Relação de Documentos- Sinistro 

Perda de Renda por Desemprego 

✓ Carteira Profissional (páginas da foto, qualificação civil, contrato de 

trabalho , página posterior e alteração se houver); 

✓ RG, CPF e Comprovante de residência do responsável (conta de água, 

energia ou telefone fixo) atualizado; 

✓ Contrato de prestação de serviços educacionais do ano em curso 

assinado pela IES e pelo aluno; 

✓ Boletos e comprovantes de pagamento das mensalidades (3 últimos 

vencimentos) anteriores ao evento ou extrato financeiro emitido no 

site da instituição; 

✓ Rescisão de trabalho homologado; 

✓ Declaração da faculdade informando em qual semestre o aluno se 

encontra atualmente e quanto tempo falta para concluir o curso. 

Declaração de Imposto de Renda. 

 

E-mail para envio da documentação: 

segurounit@qhcorretora.com.br 

 

Lorena Silva (79) 3218-2172 

Núcleo de benefícios – Sala 14, Bloco da Reitoria 

Relação de Documentos- Sinistro 

Perda de Renda por doença ou acidente 

✓ Carta da Instituição de ensino informando como, onde e quando aconteceu 
o evento; 

✓ Cópia do contrato de prestação de serviços educacionais do ano em curso 
assinado e carimbado pelo aluno e IES; 

✓ Cópia do RG, CPF e Comprovante de residência do responsável, (conta de 
água, energia ou telefone fixo) atualizado; 

✓ Documentos Pessoais do aluno: Cópia da certidão de nascimento / RG; 
✓ Boletos e comprovantes de pagamento das mensalidades (três últimos 

vencimentos) anteriores ao evento ou extrato financeiro emitido no site da 

instituição; 

✓ Boletim de ocorrência (se houver); 
✓ Comprovante de registro do INSS, Declaração de Imposto de renda, ou uma 

declaração do segurado informando sobre sua profissão, com assinatura do 
mesmo e mais duas testemunhas, com firma reconhecida; 

✓ Relatório médico assistente comprovando o período de afastamento, com 
o diagnóstico detalhado e descrição do tratamento, assinado e com 
carimbo de CRM (original). 

✓ Declaração da faculdade informando em qual semestre o aluno se encontra 

atualmente e quanto tempo falta para concluir o curso. 

✓ Imposto de renda, se declara. 

E-mail para envio da documentação: 

segurounit@qhcorretora.com.br 

Lorena Silva (79) 3218-2172 

Núcleo de benefícios – Sala 14, Bloco da Reitoria 

mailto:segurounit@qhcorretora.com.br
mailto:segurounit@qhcorretora.com.br


Relação de Documentos- Sinistro 

Perda de renda por Morte Natural do responsável financeiro 

✓ Cópia da certidão de Óbito; 
✓ Documentos pessoais do aluno (a): Cópia da certidão de nascimento/RG 

e CPF; 
✓ Cópia do Contrato de Prestação de serviços Educacionais do ano em 

curso assinado pelo aluno/responsável e IES; 
✓ Declaração da faculdade informando em que período o aluno se 

encontra e qual provável data de conclusão do curso; 
✓ Boletos e comprovantes de pagamento das mensalidades (três últimos 

vencimentos) anteriores ao evento; 
✓ Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do responsável financeiro 

(conta de água , luz ou telefone fixo) , atualizado; 
✓ Declaração de Imposto de renda do responsável financeiro; 
✓ Relatório Anatomopatológico do diagnóstico da doença 
✓ Relatório médico informando tratamentos realizados desde início do 

diagnóstico. 
 

E-mail para envio da documentação: 

segurounit@qhcorretora.com.br 

Lorena Silva (79) 3218-2172 

Núcleo de benefícios – Sala 14, Bloco da Reitoria 

Relação de Documentos – Sinistro 

Perda de renda por Morte Acidental do responsável financeiro 

✓ Cópia da certidão de Óbito 
✓ Documentos pessoais do aluno (a): Cópia da certidão de 

nascimento/RG e CPF; 
✓ Cópia do Contrato de Prestação de serviços Educacionais do ano em 

curso; 
✓ Declaração da faculdade informando em que período o aluno (a) se 

encontra e qual provável data de conclusão do curso; 
✓ Boletos das mensalidades e comprovantes de pagamento (três 

últimos vencimentos) anteriores ao evento; 
✓ Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do responsável 

financeiro (conta de água , luz ou telefone fixo) , atualizado; 
✓ Boletim de Ocorrência; 
✓  Laudo Necroscópico do IML; 
✓ Laudo de dosagem alcoólica e toxicológica (se realizado); 
✓ Cópia da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, se condutor do 

veículo em acidente de trânsito. 
✓ Declaração de Imposto de renda do responsável financeiro. 

E-mail para envio da documentação: 

segurounit@qhcorretora.com.br 

Lorena Silva (79) 3218-2172 

Núcleo de benefícios – Sala 14, Bloco da Reitoria 
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