
 

 

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO   

 

 Por este TERMO PARTICULAR DE ADESÃO E COMPROMISSO, de um lado, Nome do Corretor 

_______________________________, Endereço_____________________________________, Inscrição 

Susep__________ e CNPJ_________________, doravante denominado simplesmente COMPROMISSÁRIO, 

e de outro, Baeta & Associados, , Av Rio Branco 25, 18 andar, Centro, RJ e 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 à Tokio Marine Seguradora 

S/A e com eles concorda expressamente.  

2 - O desligamento, renúncia ou distrato do presente instrumento será feito a qualquer tempo, por 

iniciativa de qualquer das partes e dar-se-á mediante instrumento escrito próprio, a ser firmado junto à 

COMPROMITENTE.  

3 - Fica estabelecido que a COMPROMITENTE não poderá opor nenhuma resistência ao desligamento 

formal do COMPROMISSÁRIO, sob qualquer alegação, estando facultado a este, em caso de resistência da 

COMPROMITENTE à 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 

Rio de Janeiro.  

E, cientes e acordes de todos os termos do avençado, assinam este documento em três vias, de igual teor, 

para os fins de direito.  

_______________, ___ de ______________ de ______.  

 

____________________________________  

Baeta & Associados Assessoria de Seguros  

 

 

____________________________________  

COMPROMISSÁRIA: ___________________________________  

 

_____________________________   _____________________________ 

Gerente Sucursal: Nome Gerente    Gerente Comercial: Nome Gerente 

Matrícula: Matrícula Funcionário    Matrícula: Matrícula Funcionário 



 

 

TERMO DE DESVINCULAÇÃO 

 

 

Por este TERMO PARTICULAR DE DESVINCULAÇÃO E COMPROMISSO, de um lado, Nome 

Corretor______________________________________________________________________________, 

Qualificação_____________________, Endereço_____________________________________________, 

Inscrição SUSEP_____________________ e CNPJ_______________________, doravante denominado 

simplesmente COMPROMISSÁRIO, e de outro, ______________________________________________, , 

Endereço______________________________________________________________________ e 

CNPJ_______________________, doravante denominada simplesmente COMPROMITENTE, têm entre si 

justo e acertado o que segue:  

 

1 – Nos termos das cláusulas 2 e 3 do TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, firmado entre as partes 

em __/__/____, o COMPROMISSÁRIO declara sua intenção não mais vincular-se à prestação de serviços 

de intermediação da COMPROMITENTE junto a Tokio Marine Seguradora S/A.  

2 – Neste ato, o COMPROMISSÁRIO isenta a COMPROMITENTE de qualquer responsabilidade pelo 

recebimento de propostas e outros atos correlatos, ressalvados os assuntos já em andamento, iniciados em 

datas anteriores à presente retirada.  

3 – Declara ainda o COMPROMITENTE que está ciente de todas as condições de sua desvinculação e com 

elas concorda expressamente.  

E, cientes e acordes de todos os termos do avençado, assinam este documento em três vias, de igual teor, 

para os fins de direito.  

_______________, ___ de ______________ de _______.  

 

 

 

____________________________________  

COMPROMITENTE: Razão Social Assessoria  

 

 

____________________________________  

COMPROMISSÁRIA: Razão Social Corretor  

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________  

Gerente Sucursal: Nome Gerente    Gerente Comercial: Nome Gerente 

Matrícula: Matrícula Funcionário    Matrícula: Matrícula Funcionário 


