
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO (PARA INCLUSÃO)

Tipo de Beneficiário: PAIS, IRMÃOS

Observação:
1 – preencher os campos com letra legível ou digitar;
2 – todos os campos são de preenchimento obrigatório.

DADOS DO (A) SEGURADO (A)
Nome
Data de Nascimento Idade
Estado Civil
 ⃝ Solteiro  ⃝ Casado  ⃝Viúvo(a)  ⃝Divorciado(a)  ⃝Separado(a) Judicial ou de
Fato                   ⃝ União Estável
Situação Militar
⃝Ativo ⃝ Inativo

Matrícula OPM

Posto/Grad/Cargo C. Ident (nº e órgão expedidor)

Endereço (Logradouro, nº e complemento) Bairro

CEP Cidade Telefone (DDD) UF

Tempo de Residência
Localidade Data Assinatura

DADOS DO (A) PROPOSTO (A) BENEFICIÁRIO (A)
Nome
Data de Nascimento Idade
Estado Civil
 ⃝ Solteiro  ⃝ Casado  ⃝Viúvo(a)  ⃝Divorciado(a)  ⃝Separado(a) Judicial ou de
Fato                   ⃝ União Estável
C. Ident (nº e órgão
expedidor)

Profissão Fonte de Renda Salário
Mensal

Endereço (Logradouro, nº e complemento) Bairro



CEP Cidade Telefone (DDD) UF

Vínculo com o(a) Segurado(a)
 ⃝ Companheiro(a)           ⃝ Mãe           ⃝Pai              ⃝ Irmão (ã) menor de 21 anos
ou inválido (a)

DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO SOCIAL
Habitação

 ⃝ Imóvel Próprio     ⃝ Imóvel Alugado    ⃝Imóvel Financiado     ⃝ Imóvel Cedido
ou Emprestado

 ⃝ Outros
____________________________________________________________________
___

Saúde

 ⃝ Possui plano de saúde privado     ⃝ Usuário(a) do Sistema Único de Saúde – SUS

 ⃝ Outros
____________________________________________________________________
___

Possui Filhos

 ⃝ Sim – Com o(a) Segurado(a)     ⃝ Sim – De outro Relacionamento    ⃝ Não

Caso possua filhos informar: Nome, idade e se reside na companhia do(a)
segurado(a) e proposto(a) beneficiário(a) ou de outra pessoa

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________

Outros dados sobre a condição social do(a) proposto(a) beneficiário(a)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________

PESSOAS QUE VIVEM EM SUA COMPANHIA
Nome Idade Parentesco Profissão



O(a) proposto(a) beneficiário(a) vive com o(a) segurado(a)

 ⃝ Sim         ⃝ Não           ⃝ A quanto tempo______________

Declarações complementares (outras fontes de renda, outros bens móveis ou
imóveis, etc)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________

Declaro, ainda, estar ciente de que:
 Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,

ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, gera pena - reclusão, de um a cinco anos, e
multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o
documento é particular.

Localidade Data Assinatura
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