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Preencha em inglês com clareza

Dados do titular da apólice

Nome: Sobrenome:

Data de nascimento: dd / mm / aaaa Número da sua apólice:

Email:

Tel. fixo: Tel. celular:

Nome do provedor de ensino (se aplicável):

Pagamento do pedido de reembolso (preencha com os dados de uma conta bancária na Nova Zelândia)

Nome do titular da conta:

Número da 
conta: � � - � � � � - � � � � � � � - � � � Observação: não insira 

dados de cartão de 
créditoBanco Agência Número da conta: Sufixo

Dados do pedido de reembolso (preencha as seções pertinentes ao seu pedido de reembolso)

Seu pedido se refere a quais seções: � Médica � Bagagem � Outra

• DESPESAS MÉDICAS E CORRELATAS (Seção 1 da apólice)

Descreva a doença ou lesão associada ao pedido de reembolso e o tratamento recebido:

Data da consulta médica: dd / mm / aaaa Custo a reembolsar: $ � Pagar ao titular da 
apólice

� Pagar ao prestador 
do atendimento 
médico

Quando o problema médico foi tratado pela primeira vez? dd / mm / aaaa Quando o problema médico foi tratado pela última vez? dd / mm / aaaa

Caso envolva um problema óptico, você utilizava alguma lente corretiva quando entrou na Nova Zelândia? � Sim � Não

• BAGAGEM - PERTENCES PESSOAIS, ETC. (Seção 2 da apólice)

Data de perda, dano ou furto/roubo: dd / mm / aaaa País e local da perda:

Descrição da ocorrência:

Descrição dos bens perdidos/danificados/roubados (use uma folha separada se necessário)

Descreva os pertences: Local de compra: Data de compra: Preço de 
compra:

Custo de 
substituição:

*Prova de 
propriedade em 

anexo

1. dd / mm / aaaa $ $ � Sim � Não

2. dd / mm / aaaa $ $ � Sim � Não

3. dd / mm / aaaa $ $ � Sim � Não

4. dd / mm / aaaa $ $ � Sim � Não

5. dd / mm / aaaa $ $ � Sim � Não

6. dd / mm / aaaa $ $ � Sim � Não

Importante: caso a perda tenha se dado por furto ou roubo, será necessário apresentar um boletim de ocorrência oficial

*Forneça prova de propriedade de todos os itens incluídos no pedido de reembolso, por ex., notas fiscais, manuais ou extratos de cartão de crédito. 
Caso esteja enviando um extrato de cartão de crédito como comprovante de pagamento, rasure ou cubra o número do cartão, para sua  
própria segurança.
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Preencha em inglês com clareza

• OUTRAS CATEGORIAS DE PEDIDO DE REEMBOLSO (Seção 3 a 7 da apólice)

Qual o objeto do seu pedido de reembolso? Quando foi a ocorrência? dd / mm / aaaa

Onde foi a ocorrência? Custo a reembolsar: $

Descrição da ocorrência:

Declaração do requerente

Declaração
Declaro solene e sinceramente que as particularidades contidas neste formulário são verdadeiras e corretas em todos os detalhes e concordo que, caso 
tenha feito ou venha a fazer em qualquer outra declaração relacionada ao pedido de reembolso acima algum relato falso ou fraudulento, ou omita, oculte 
ou faça afirmação falsa sobre qualquer fato relevante, a apólice será anulada e todos os direitos de recuperação por meio dela relacionados a pedidos de 
reembolso passados ou futuros serão perdidos.

Ademais
Considerando que a nib nz limited (“nib”) concorde em efetuar o pagamento deste pedido de reembolso, eu/nós, através deste documento, concordo/
concordamos em isentar a nib de qualquer outra responsabilidade, exigência ou demanda relativa a este pedido de reembolso. Qualquer bem que seja 
objeto deste pedido de reembolso passará a pertencer à Seguradora, tendo em vista que o pedido de reembolso foi acatado com relação ao referido bem.

Lei de Privacidade
Concordo que a nib exija estas informações pessoais de mim antes de decidir se aceita este pedido de reembolso. Estas informações serão coletadas e 
mantidas pela nib. Compreendo que a Lei de Privacidade me faculta o direito de acessar e solicitar a correção de tais informações. Autorizo a nib a divulgar 
estas informações a seus assessores, outras seguradoras, resseguradoras e outras partes. Autorizo também a nib a obter informações a meu respeito 
mantidas por outras partes que, na opinião da Seguradora, sejam relevantes para este pedido de reembolso.

Autoridade médica
Por meio deste, autorizo qualquer hospital, médico ou outra pessoa que tenha me prestado atendimento a fornecer à nib ou a seus representantes toda e 
qualquer informação a respeito de qualquer doença ou lesão, histórico médico, consulta, prescrição ou tratamento e todas as cópias de registros médicos 
ou hospitalares. Concordo que uma fotocópia desta autorização seja considerada tão efetiva quanto seu original.

Consinto/Consentimos que a nib grave todas as chamadas feitas ao serviço de atendimento relacionadas ao Seguro de Viagem, para fins de garantia de 
qualidade, treinamento e verificações.

Assinatura Data

 dd / mm / aaaa

Envio deste formulário

Para embasar este pedido de reembolso, exige-se os comprovantes, faturas e estimativas originais. Caso esteja enviando um extrato de cartão de crédito 
como comprovante de pagamento, rasure ou cubra o número do cartão, para sua própria segurança. 

Envie seus pedidos de reembolso e os comprovantes originais por correio, fax ou email (digitalizados) para:

� Uni-Care Claims Service, Crombie Lockwood (NZ) Limited, P.O. Box 496, Wellington, Nova Zelândia.

7 +64.4.385.7865

@ claims@crombie.co.nz


