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Procuramos constantemente encontrar soluções que facilitem a vida dos nossos Clientes. 
Disponibilizámos na sua Área Reservada MyRealVida a capacidade de participar o seu sinistro do 
Plano Protecção Acidente e Doença.

Participar um sinistro através do MyRealVida é o processo mais rápido de nos fazer chegar a informação, além 
de ser mais cómodo para si.

Para iniciar a participação do sinistro online, deve reunir informação detalhada sobre a ocorrência, bem 
como a documentação abaixo indicada, de acordo com a ocorrência/sinistro participado:

- Certificado de Incapacidade Temporária para o trabalho (se exercer profissão remunerada);
- Atestado Médico emitido pelo médico de família (se não exerce profissão remunerada);
- Relatório Médico a preencher pelo médico assistente (doc. disponibilizado);
- Atestado Médico de Incapacidade ‘’Multiuso’’;
- Relatório Médico com as lesões sofridas e o grau de desvalorização da Invalidez Permanente atribuído
   com base na tabela de desvalorização de Acidentes Pessoais;
- Declaração/Relatório do Hospital com referência ao motivo do internamento e respectivo período;
- Certificado de Óbito com a causa da Morte;
- Comprovativo de NIB da Pessoa Segura, onde conste a sua identificação;
- Outros documentos que entenda relevantes para a análise do sinistro que participa.

Aceda a realvidaseguros.pt e entre na sua Área Reservada MyRealVida

 

1

O que precisa para Participar o seu Sinistro



Como iniciar a Participação do Sinistro
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Introdução1

No menu da sua Área Reservada (MyRealVida) vai encontrar a opção de Participar Sinistro.



Selecione origem da ocorrência – Acidente ou Doença

Selecione a Pessoa Segura sobre a qual incide a ocorrência

Retornada a identificação da(s) Pessoa(s) Segura(s) que integram contrato(s) que garante(m) o(s) risco(s) 
associado(s) à ocorrência selecionada.  

3

2

3



4

Selecione as consequências da ocorrência4

Retornado, de acordo com a ocorrência/sinistro, um conjunto de questões relevantes para a análise e 
enquadramento do sinistro.  As questões são apresentadas de forma dinâmica e são de resposta obrigatória.

Detalhe a ocorrência5
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Detalhe a ocorrência (cont.)5

De acordo com a ocorrência/sinistro, surge a informação dos documentos necessários à instrução do 
processo.

Anexe a documentação necessária para analise da ocorrência/sinistro6
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Anexe a documentação necessária para analise da ocorrência/sinistro
(cont.)

6

Após anexar a documentação solicitada, deverá submeter a participação, só assim, esta será considerada 
válida para análise, ficando visível como “em análise no segurador”
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Poderá acompanhar o seu estado no menu inicial em Consultar Sinistros, onde encontrará todos os sinistros 
ocorridos.

Se a participação de sinistro está na situação, Pendente de Envio, pode editar e submeter.
Se está noutra situação, só lhe será permitido consultar.

Consultar o estado do seu Sinistro



Caso a sua participação esteja conforme mencionado Pendente de Envio pode realizar alterações. Após as 
mesmas não se esqueça de gravar e submeter a nova informação.

Dias Úteis das 9:00 às 12:45 e das 14:00 às 16:30

   info.clientes@realvidaseguros.pt

Para mais informações contacte-nos:
(Custo de chamada para a rede fixa nacional) 220 410 220  




