REQUERIMENTO PARA DESBLOQUEIO DE SINISTRO
Eu,__________________________________________________________________________________,
Nome Social (opcional) -

Decreto 55.588/2010,

__________________________, portador do CNPJ/CPF ou

SSP. N.º ___________________ residente no(a) ______________________________________________
n.º _______ Bairro ________________________ Cidade _______________________________ CEP:
_______________ , telefone para contato: (

)__________________, (

)__________________,

venho por meio deste, solicitar nos termos da Portaria 1218/2014 e da Resolução CONTRAN 362/2010,
os bons préstimos no sentido de desbloquear a restrição de sinistro do veículo com as características
abaixo descritas, pelo motivo:
Veículo:
PLACA: _________________ MARCA/TIPO: _______________________________________________
CHASSI: _________________________________________ RENAVAM: _________________________
Motivo:
( ) Liberação de dano de média monta
( ) Recuperação de Furto / Roubo
( ) Reclassificação de monta - Veículo com dano de grande monta para média monta
(Veículos bloqueados por Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT)

São Paulo, ____,_____________________ de _______
______________________________________
Assinatura do requerente
Despachante – SSP: _________________________
Anexar:










CRV – (frente e verso) cópia autenticada
CRLV - cópia simples
Declaração Perda/Extravio ou do Leiloeiro – quando da falta do CRLV
Documento de identificação Pessoa Física/Pessoa Jurídica – original e cópia simples - nos termos da Portaria Detran 1.288/2011
Comprovante de residência/domicílio – original ou cópia simples - nos termos da Portaria Detran 1.288/2011
Comprovação do serviço executado e das peças utilizadas, mediante apresentação da Nota Fiscal de Serviço da oficina reparadora –
original e cópia simples
CSV (Certificado de Segurança Veicular) - expedido por Instituição Técnica Licenciada (ITL) - original
Vistoria de Empresa Credenciada (ECV) - original
Contrato Social (quando veículo for de Pessoa Jurídica) - cópia simples ou Cartão CNPJ

Furto/Roubo: apresentar também:
1)

Boletim de Ocorrência Furto/Roubo; 2) Auto de Entrega do Veículo; 3) Auto de Recuperação do Veículo/Auto Exibição - (cópia)

Reclassificação de Monta – grande monta: apresentar também:
1)

Laudo de Recuperabilidade assinado por Engenheiro (em acordo com a Resolução CONTRAN 362/2010, realizado com veículo nas
condições do acidente e fotos anexas); 2) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 3) Comprovante de pagamento ART.

Procurador: Procuração original por instrumento público (vigente) ou particular (com reconhecimento de firma por autenticidade ou
semelhança, emitida nos últimos três meses).
Documento de identificação pessoal do procurador - original e cópia simples
Parente Próximo: Comprovante de Parentesco – original e cópia simples - Portaria Detran 1.288/2011
DESBLOQUEIO DE SINISTRO

DESBLOQUEIO DE SINISTRO

Nome: _______________________________________________
Nome Social (opcional) - Decreto 55.588/2010, ___________________
Data: _____/_____/________
Retorno a partir de: _____/_____/________

