
TERMO DE COMPROMISSO DA OFICINA

� Ressalva de mecânica só pode ser pedida, quando terminado o serviço de lanternagem (funilaria)

□ Veiculo só poderá ser liberado ao proprietário, após ser realizada Vistoria de Qualidade

□ A Oficina terá que apresentar Notas Fiscais ORIGINAIS de compra de peças originais genuínas, autorizadas pela

Cia. para substituição

□ Peças serão fornecidas pela Cia

� As peças substituídas (sucata) pertencem a Azul Seguros e serão recolhidas pela mesma. Desta forma, a não

apresentação e liberação de toda sucata implicará no não pagamento da peça paga.

� As notas fiscais deverão vir acompanhadas de copia dos seguintes documentos:

Dut (documento de propriedade do veículo);
Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
B.O. (Boletim de Ocorrência), se houver;
Todos os orçamento autorizados pela AZUL (regulador interno ou externo);
Termo de Quitação anexo abaixo, assinado pelo segurado ou reclamante;
Nota fiscal do valor da franquia paga pelo segurado

        Banco / Código Agência Conta Corrente

Declaro estar ciente e de acordo com o exposto acima

________________________________________ ____________________________________
NOME LEGIVEL DO RESPONSAVEL PELA OFICINA ASSINATURA

__________________________________________________ _____________________________________________

LOCAL  E  DATA         CARIMBO DA OFICINA

Qualidade no atendimento:

(    ) Satisfeito (    ) Bom (    ) Regular (    ) Insatisfeito

TERMO DE QUITAÇÃO

Eu, ____________________________________________________________________________, declaro pela presente

ter recebido hoje da  AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS,  por intermedio da oficina _______________________

__________________________, o automóvel marca/tipo __________________________________________________

ano _________ licença n.º _________________ chassi n.º __________________________________________________

sinistrado em ______________________________________, perfeitamente reparado a pleno contento.

Para maior clareza assino (amos) a presente dando plena e geral quitação à  AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS de

toda responsabilidade sobre este sinistro sub-rogando-a de todos os direitos e ações contra o responsável pelo acidente. A

mencionada oficina por sua vez, declara haver feito a entrega do veiculo em questão a seu legitimo proprietário ou

representante devidamente autorizado, assumindo inteira responsabilidade por esta entrega, assim como pela perfeição

dos consertos efetuados.

__________________________________, _____ de _________________ de __________

________________________________________ _____________________________________

Segurado/Terceiro Oficina


