
 

 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

PESSOA JURÍDICA 

 Cópia do cartão de registro da SUSEP atualizado. 

 Cópia do cartão de inscrição do ISS na prefeitura local. 

 Cópia do cartão CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) atualizado. 

 Cópia do Contrato Social ou Estudo Social e última atualização. 

 Comprovante bancário (Cópia de cheque). 

 Cópia de comprovante de endereço de correspondência (se endereço correspondência 

diferente do endereço Oficial). 

 

PESSOA FÍSICA 

 Cópia do Cartão de Inscrição na Susep atualizado. 

 Cópia do Cartão Inscrição do ISS na Prefeitura Municipal Local. 

 Cópia do Cartão do CPF (Cadastro pessoas físicas). 

 Cópia do Cartão do PIS (inscrição INSS) 

 Cópia do Cartão de Identidade (RG). 

 Declaração assinada pelo(s) Corretor(es) para fins de recolhimento de INSS para 

autônomos (e firma reconhecida). 

 Comprovante bancário (cópia de cheque) 

 Cópia de comprovante de endereço de correspondência. 



INFORMAÇÃO CADASTRAL DE CORRETORES

Nome Razão Social

CPFCNPJ Nome Fantasia

Atividade Principal

Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar
e de saúde

Número do Registro SusepPessoa - Física Jurídica

Número ComplementoEndereço Fiscal

Cidade UFBairro CEP

Número

CEPUF

Complemento

Bairro Cidade

Endereço de Correspondência

TelefoneDDD CelularDDD

DADOS PARA PAGAMENTO

AgênciaBanco DígitoConta-Corrente

Destino de Correspondência Segurado Corretor

Inscrição PIS - INSS Inscrição Municipal

sim nãoDesconto ISS/PF

Caso não seja preenchido este campo, a Tokio Marine Seguradora entenderá que ela deverá recolher o ISS. Declaro para os devidos fins e efeitos que

o recolhimento do ISS é feito por mim, diretamente à , sendo minha

responsabilidade, isentando a Seguradora de quaisquer ônus fiscais sobre o referido imposto.

Declaro que estou ciente que a Tokio Marine Seguradora deverá seguir a legislação vigente aplicável e que eventual prejuízo sofrido por ela será

sim nãoDesconto ISS/PJ

suportado pela Corretora, PJ, inclusive realizando todos os reembolsos necessários.

Mix de Carteira: Auto % Vida % %Rd Massificados %Corporate

Principais Seguradoras que operam:

O que motivou você a procurar a Tokio Marine Seguradora?

Produção Média/Ano em R$:



Indicação de terceiros

Sucursal de Atendimento

DataLocal Assinatura do Corretor

De acordo com a legislação vigente, comprometo-me a enviar mensalmente à Tokio Marine Seguradora S.A. uma das vias da Nota Fiscal

em razão do recebimento das comissões de corretagem.

Os sócios acima propõem à Tokio Marine Seguradora S.A. o seu cadastramento, conforme as informações acima, completas e verdadeiras,

constituindo elas, pela sua veracidade a base de cadastro, assumindo neste ato integral responsabilidade pela exatidão de todas as

informações prestadas, mesmo as não escritas de próprio punho.

EMAILS

Nome Email Tipo

DADOS DOS SÓCIOS

CPF Estado Civil

RG

% de Participação

Nome

Data de Nascimento

Órgão Emissor

CPF Estado Civil

RG

% de Participação

Nome

Data de Nascimento

Órgão Emissor



TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

COMPROMITENTE: Baeta & Associados Adm. Corr. Segs. Ltda

COMPROMISSÁRIA (Corretora): 

Por este TERMO PARTICULAR DE ADESÃO E COMPROMISSO, de um lado (Nome)________________________
________________________, Endereço ____________________________________________________, Inscrição SUSEP
________________ e CNPJ ______________________, doravante denominado simplesmenteCOMPROMISSÁRIO, e de 
outro, Baeta & Associados Asses. Adm. Corr. Segs Ltda, Av. Rio Branco, 25 - 18o andar, Centro RJ. Com CNPJ 
40.167.975/0002-04, doravante denominada simplesmente COMPROMITENTE, têm entre si justo e acertado o que segue:

   1. O COMPROMISSÁRIO, por este ato, declara estar ciente de todos os termos e condições da prestação de serviços de
intermediação que será realizada pela COMPROMITENTE junto á Tokio Marine Seguradora S/A e com eles concorda
expressamente.

   2. O desligamento, renuncia ou distrato do presente instrumento será feito a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer
parte das partes e dar-se á mediante instrumento escrito próprio, a ser firmado junto á COMPROMITENTE.

   3. Fica estabelecido que a COMPROMITENTE não poderá opor nenhuma resistência ao desligamento formal do
COMPROMISSÁRIO, sob qualquer alegação, estando facultando a este, em caso de resistência da COMPROMITENTE á
sua retirada, o contato direto com a Tokio Marine Seguradora S/A, que atuará então como mediadora e conciliadora
amigável na questão.

   4. O presente TERMO DE COMPROMISSO tem validade indeterminada

   5. As partes elegem, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, o foro da cidade de Nome da
cidade.

 E, cientes e acordes de todos os termos avençado, assinam este documento em três vias, de igual teor, para fins de direito.

_______________, ___ de ____________ de ______



 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROGRAMA NOSSO CORRETOR 

 

Nome da Corretora:                                                                                                             

CNPJ:                                                                 

Nome do Responsável:                                                                                                                

Telefone: (       )                                  

 

 

Ao assinar e datar este formulário de inscrição e uma vez inscrito no PROGRAMA NOSSO 

CORRETOR, declaro-me responsável jurídico pela corretora inscrita e sujeito às disposições do 

Regulamento do PROGRAMA NOSSO CORRETOR, inscrito no 9º Cartório de Títulos e Documentos da 

Cidade de São Paulo, cujo teor conheço disponível na Internet através do site www.tokiomarine.com.br 

 

  

 

 Declaro que as informações contidas neste formulário são corretas e verdadeiras. 

 

 

Data:      /     /           ________________________________________ 

 Assinatura do Corretor 

 

 

 

Data:      /     /           ________________________________________ 

 Assinatura do Gerente da Sucursal 


