Reembolso Especial
Checklist de Documentos
Em relação à ordem legal do direito de recebimento do reembolso, segue-se a orientação do Código Civil, onde os herdeiros dividem-se entre: cônjuge, filhos (descendentes) e pais (ascendentes). Porém, somente um deles recebe o valor, tendo os outros
a obrigatoriedade de abrir mão em favor do escolhido. Caso a pessoa falecida – titular - não apresente nenhum destes graus de parentesco, e seguindo o código civil
vigente, qualquer pessoa pode se habilitar ao recebimento. Entretanto, conforme a
Declaração de Únicos Herdeiros, as testemunhas devem assegurar que aquelas pessoas são as únicas herdeiras do falecido, e assumir judicialmente a informação.

Relação de documentos:

SOLTEIRO SEM FILHOS
. Óbito Titular
. RG e CPF do titular
. RG e CPF dos pais
. Certidão de casamento dos pais
. Declaração de únicos herdeiros assinado por duas testemunhas consanguíneas
(modelo disponível no site)
. RG e CPF das testemunhas
. Carta de solicitação (onde os herdeiros abrem mão do pagamento em favor de um)
. Carta de aceitação do herdeiro favorecido (quem irá receber o pagamento)
. Dados bancários do favorecido para depósito

SOLTEIRO COM FILHOS
. Óbito Titular
. RG e CPF do titular
. RG e CPF dos filhos (se menor, certidão de nascimento). Se não tiver representante
legal, verificar tutela
. Carta de solicitação (se mais de 01, um aceita os outros abrem mão)
. Carta de aceitação do favorecido
. Dados bancários para deposito (conta corrente ou OP)
. Declaração de únicos herdeiros com 02 testemunhas
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. RG e CPF
das testemunhas

CASADO SEM FILHOS
. Óbito Titular
. RG e CPF do titular
. Certidão de casamento
. RG e CPF do cônjuge
. Declaração de únicos herdeiros com 02 testemunhas consanguíneas
. RG e CPF das testemunhas
. Carta de solicitação do cônjuge
. Dados bancários para depósito

CASADO COM FILHOS
. Óbito do titular
. RG e CPF do titular
. Certidão de casamento
. RG e CPF da cônjuge
. RG e CPF dos filhos, se maiores (se menor, certidão de nascimento)
. Declaração de únicos herdeiros assinado por duas testemunhas consanguíneas
(modelo disponível no site)
. RG e CPF das testemunhas
. Carta de solicitação (onde todos os herdeiros abrem mão do pagamento em favor de um)
. Carta de aceitação do herdeiro favorecido (quem irá receber o pagamento)
. Dados bancários do favorecido para depósito

VIÚVO SEM FILHOS
. Óbito do titular
. RG e CPF do titular
. RG e CPF dos Pais
. Certidão de Casamento
. Certidão de óbito cônjuge
. Carta de solicitação (onde todos os herdeiros abrem mão do pagamento em favor de um)
. Carta de aceitação do herdeiro favorecido (quem irá receber o pagamento)
. Declaração de únicos herdeiros assinado por duas testemunhas consanguíneas
(modelo disponível no site)
. RG e CPF das testemunhas
. Dados bancários do favorecido para depósito.
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