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Assinatura Eletrônica – Proposta de Previdência
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RESUMO 

Através da solução de assinatura eletrônica para produtos de Acumulação, Risco, ou Risco + 

Acumulação será possível:

Gerar uma Proposta para assinatura e enviá-la por e-mail.

Coletar assinatura de autorização de débito e do responsável por menor de 

idade.

Solicitar o registro do boleto somente após a assinatura do proponente.

Preencher a DPS (caso exista) pela Web, em qualquer dispositivo.

Assinar uma proposta ou DPS em qualquer dispositivo.

Acompanhar o Status da Assinatura através da Casa do Corretor/Site de Serviços.

Assinatura Eletrônica - Previdência
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O Processo de assinatura, envio e 

implantação da Proposta física 

(assinatura “papel”) não foram alterados.

Assinatura Eletrônica - Previdência

Assinatura de Proposta Física
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Forma de pagamento de 

todas as parcelas:

Boleto
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Ao selecionar a Forma de Pagamento 

Boleto Bancário, e o modelo de assinatura 

“eletrônica” serão exibidos os campos para 

preenchimento dos e-mails do cliente e de 

acompanhamento da assinatura eletrônica.

Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto

É através do “e-mail do cliente 

que o cliente irá receber a 

Proposta.

É através deste e-mail que será 

feito o acompanhamento do 

processo de assinatura eletrônica 

por quem gerou a Proposta.
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Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto

Ao finalizar a geração da Proposta, será exibida esta tela com:

- Data da geração da Proposta

- Nº da Proposta gerada

- Nome do plano

- Tipo de Assinatura

- Status da Proposta

- Valor da contribuição
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Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto

Caso ocorra um erro ao gerar uma proposta será exibida mensagem com o número para 

registro:

Para realizar nova tentativa de 

envio da proposta, clique em 

“Reenviar”. A opção será exibida 

após a visualização da 

mensagem de erro.
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Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto

Ao finalizar a emissão da Proposta com sucesso, um e-mail será enviado para o PROPONENTE: 

Ao clicar em “VISUALIZAR 

PROPOSTA”, ele terá acesso à 

proposta emitida em seu nome 

pelo Corretor.

O número de e-mails recebidos para 

assinatura de uma proposta é igual a 

quantidade de fundos contratados pelo 

cliente. 

Contração de Multifundos

IMPORTANTE
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Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto

Para ser direcionado para a parte da Proposta onde será feita a assinatura, basta

clicar em CONTINUAR.

Após clicar no link “VISUALIZAR PROPOSTA” a proposta enviada será aberta na Internet.
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Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto

Para iniciar o processo de assinatura é obrigatório o preenchimento do local  (cidade) 

onde será feita a assinatura. Depois clique em “Assinar”:

Digite o nome do local (cidade) onde você irá assinar a Proposta.

A data e hora já vão estar preenchidos.
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Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto

Para assinar a Proposta, é possível escolher um “ESTILO” pré-formatado de assinatura ou

desenhar a assinatura com ajuda do mouse ou com o dedo no caso de um disposto portátil

(celular, Tablet etc).
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Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto

Após clicar em “ADOTAR E ASSINAR” a assinatura será exibida na Proposta. Caso a

contratação seja de Multifundos, ao realizar a assinatura da 1ª Proposta, para assinar

as demais não será mais necessário escolher o estilo da assinatura.
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Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto

Ao finalizar a assinatura da Proposta (clicar em “concluir), é exibida esta mensagem

de sucesso. Neste momento será solicitado o registro do boleto, que será enviado

para o proponente em até 24h úteis.
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Assinatura Eletrônica – E-mail de confirmação de assinatura

Tanto o Corretor que emitiu a proposta quanto o Proponente que a assinou irão receber este

e-mail quando o processo de assinatura for finalizado:

O nome do arquivo é o o nº da 

Proposta + O CPF do Proponente

Documento que contém todos os 

detalhes que comprovam a 

assinatura eletrônica.

Proposta assinada

Certificado de Assinatura

Assunto da mensagem Icatu Seguros via Docusign
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Forma de pagamento:

Débito em Conta de outra 

titularidade
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e o CPF do titular da conta for diferente do 

CPF do Proponente, será exibido o campo 

E-mail Titular C.C.

Este e-mail será considerado para o envio da 

Proposta para assinatura da autorização de 

Débito.

Assinatura Eletrônica 
Forma de pagamento Débito em Conta de outra titularidade

Ao selecionar a  Forma de Pagamento

Débito em Conta 
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Ao finalizar a geração da Proposta, um e-mail será 

enviado para o Proponente e para o Titular da Conta 

Corrente. O conteúdo do e-mail será o mesmo para 

ambos:

Assinatura Eletrônica 
Forma de pagamento Débito em Conta de outra titularidade

Icatu Seguros via Docusign

<dse_na2@docusign.net>Proposta de contratação – Plano de Previdência 

Icatu Seguros via Docusign <dse_na2@docusign.net>

Ao finalizar  a assinatura, o Corretor que emitiu a 

proposta, o Proponente e o Titular da Conta irão 

receber o e-mail abaixo assim que todas as 

assinaturas forem concluídas:
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Portabilidade com Compra
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Assinatura Eletrônica - Portabilidade com Compra

A Portabilidade que realiza uma compra pode ser assinada eletronicamente. Basta iniciar o

processo de compra e selecionar a opção “ELETRÔNICA”:

IMPORTANTE

O Termo de Portabilidade continua com a 

assinatura física. O processo de envio do 

documento e assinatura do documento não 

mudou.
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Preenchimento e assinatura  

da DPS
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Ao clicar no link “Visualizar Proposta” enviado por e-mail, será exibida a tela abaixo caso 

exista uma DPS a ser preenchida. Clique em “INICIAR” para selecionar entre as opções 

“Sim” e “Não” para cada pergunta. A resposta para cada pergunta é OBRIGATÓRIA.

Assinatura Eletrônica
Preenchimento e assinatura  da DPS

Caso a opção “sim” seja 

selecionada, o preenchimento 

da justificativa é obrigatório.
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Assinatura Eletrônica
Preenchimento e assinatura  da DPS

Ao finalizar o preenchimento das respostas, clique em “ASSINAR”. Após esta etapa a DPS a 

Proposta e o Certificado de Assinatura serão enviados para o e-mail de todos os signatários 

e do corretor. 
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Assinatura para titular menor 

de 16 anos
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Caso o participante do plano seja menor de 

16 anos, ao selecionar o Modelo de 

Assinatura “Eletrônica”, serão exibidos os 

campos:

• E-mail do Representante Legal

• Nome do Representante Legal

• Número do RG do Representante Legal

Assinatura Eletrônica
Assinatura para titular menor de 16 anos

O Representante legal será o 

responsável por realizar a assinatura 

da Proposta.
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Assinatura para titular menor 

de 18 anos e maior de 16
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Assinatura Eletrônica
Assinatura para titular menor de 18 anos e maior de 16

Em “Modelo de Assinatura” – assinatura eletrônica, serão solicitadas as informações sobre o 

Representante Legal e sobre o Cliente. 
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Assinatura Eletrônica
Assinatura para titular menor de 18 anos e maior de 16

O Representante legal e o Proponente serão os signatários da Proposta, conforme abaixo:
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Acompanhamento do Status 

da Assinatura



29 29

Assinatura Eletrônica 
Acompanhamento do Status da Assinatura

Para verificar o status da assinatura e da Proposta, acesse “Impressão de Proposta”

Digite o CPF do cliente e clique em “Buscar”, ou selecione o nome do cliente:
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São os status da Proposta/assinatura eletrônica que poderão ser exibidos:

Assinada
A Proposta já foi assinada por todas as partes.

Cancelada
A proposta foi cancelada por quem gerou a proposta, 

ou está expirada (prazo de 7 dias após a emissão).

Pendente
Ocorreu um erro no envio da proposta. Neste caso é 

necessário reenviá-la.

Aguardando Assinatura
A proposta foi enviada para os signatários com 

sucesso, mas a assinatura de todas as partes ainda 

não foi concluída. Propostas com este Status podem 

ser Canceladas ou Rejeitadas.

Assinatura Eletrônica 
Acompanhamento do Status da Assinatura


