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Objetivo 

• Ajustar processo de aviso de sinistro de modo 

que a inserção do aviso ocorra na ferramenta 

web e o envio de documentos parta do 

segurado/beneficiário através de porte pago. 



Benefícios 
• Facilita e agiliza a abertura de sinistros a partir da ferramenta web 

da Tokio Marine; 

• Possibilita acompanhamento remoto dos sinistros em 

atendimento; 



Funcionalidade 
Por meio do Portal Web Tokio Marine, tanto o Estipulante, corretor, segurado 

e/ou beneficiário terão acesso às informações referentes ao sinistro: registro do 

aviso e histórico de processo.  

 

Uma ferramenta prática, auto explicativa, que proporciona facilidade e agilidade, 

possibilitando o preenchimento do aviso de sinistro pela internet para as 

apólices vigentes de seguros de Pessoas. Além disso, o sistema sinalizará 

quando as informações obrigatórias não forem preenchidas e quando identificar 

informações importantes para análise do sinistro. 

 

Para as demais situações, o aviso de sinistro continua sendo formalizado pela 

Central de Atendimento Tokio Marine. 



Aviso de Sinistro 

O acesso será feito dentro do Portal da Tokio Marine: 

1) Clique em “Autoatendimento” para abrir opções 
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Aviso de Sinistro 

2) Nas opções de Sinistro, clique em Aviso Vida para iniciar o preenchimento 
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Aviso de Sinistro 

3) Inicie o preenchimento do aviso 
com informações sobre o 
comunicante. 
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4) Em seguida, coloque todas as 
formas de contato. 
Obs.: Essas informações são 
muito importantes para a 
seguradora manter contato 
sempre que possível para tratar 
do andamento do processo. 

5) Preencha também, o endereço 
completo. Depois clique em 
Avançar 



Aviso de Sinistro 

6) Preencha os dados do 
segurado. 

 
7) Caso possua alguma 

informação sobre o estipulante 
da apólice informe a nome e o 
CNPJ (exemplo: “Empresa em 
que trabalha”) 

 
8) Em seguida, informe os dados 

da vitima. 
 
9) Informe alguns detalhes sobre 

a ocorrência, como o que 
aconteceu, qual a causa, a 
data, horário aproximado e 
descreva o que aconteceu. 

 
10) Após preencher todas as 

informações, clique em 
Finalizar. 
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Aviso de Sinistro 
11) O aviso de sinistro foi concluído. O 

número de referência para a sua consulta 
será o Aviso de Sinistro e deve ser 
inserido em todos as cópias dos 
documentos solicitados. 
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12) Ao final de todas as etapas do formulário 
de sinistro, é possível visualizar um 
resumo das informações preenchidas no 
aviso. 

13) Também é possível Imprimir, Salvar as 
informações em PDF ou Encaminhá-las 
por  e-mail. 

 



Aviso de Sinistro 
IMPORTANTE: 

É primordial que o segurado/beneficiário ou a pessoa de contato 

responsável pela abertura do aviso e que irá intermediar o envio das 

documentações escreva em todos os documentos o número do aviso de 

sinistro atribuído. Esse procedimento facilita a associação do processo 

e agiliza a regulação e pagamento da indenização. 

Exemplo: 



Consulta de Sinistro 
No módulo de Consulta de Sinistro, é possível visualizar de 

maneira clara e objetiva o status do processo de sinistro. 

 

É possível também encaminhar mensagens ao analista 

responsável pelo processo. Veja a seguir.  



Consulta de Sinistro 

14) Clique em Sinistro e em seguida Acompanhar Sinistro para acessar a 
ferramenta. 
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Consulta de Sinistro 
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15) Ao selecionar a opção de 
Consulta, irá aparecer todos 
os avisos de sinistros da 
corretora, onde poderá ser 
realizada a consulta dos 
sinistros de Pessoas. 

16) Poderá ainda ser feita uma 
Busca Avançada (pesquisa 
com os dados do sinistro ou 
cliente). 



Consulta de Sinistro 

 
 
 
 
19) Ao selecionar a opção em vermelho (que está no rodapé da página), o corretor poderá se 

comunicar com o analista de sinistro. 
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17) O sistema permitirá a 
visualização do histórico 
do sinistro através das 
seguintes sinalizações: 

18) Pelo bloco Histórico 
Sinistro, visualizamos 
as informações 
resumidas de cada 
etapa. 

Indica que a etapa já 
foi concluída. 

Indica que a etapa 
está em andamento. 

Etapa a iniciar. 



20) Preencha o e-mail de contato. 

21) Selecione o assunto relacionado a sua solicitação. 

22)  Digite sua dúvida, informação ou solicitação desejada. 

 

Ao finalizar clique no botão: 
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Consulta de Sinistro 



www.tokiomarine.com.br 

http://www.tokiomarine.com.br/
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