CADASTRO DE CREDENCIAMENTO
Corretor(a) / Representante / Correspondente
FORMULÁRIO DE CREDENCIADO

Corretor(a)

Representante

Correspondente

DADOS
Nome/Razão Social:
CNPJ:
E-mail:

Site:

Endereço:

Nº:

Bairro:

Município:

Estado:

CEP:

DDD:

Telefone:

Compl.:

Celular:

Filial:

Nº do Contrato:

Data Início Contrato:

Número SUSEP:

Data Emissão Susep:

Expiração Susep:

Insc. Municipal:

% ISS Previdência:

% ISS AF:

Agência:

Conta Corrente:

% ISS Seguro:

Município ISS:
Dados Bancários/Nome:
Nº Banco:
DADOS PRIMEIRO TITULAR (para PJ):
Nome:
Data Nascimento:
Número SUSEP:

CPF:
Data Emissão Susep:

Expiração Susep:

Email:
Endereço:

Nº:

Bairro:

Município:

Estado:

CEP:

DDD:

Telefone:

Compl.:

Ramal:

Estado Civil:

PIS:

Nome Mãe:

Nome Pai:

Celular:

DADOS SEGUNDO TITULAR (para PJ):
Nome:
Data Nascimento:
Número SUSEP:

CPF:
Data Emissão Susep:

Expiração Susep:

E-mail:
Endereço:

Nº:

Bairro:

Município:

Estado:

CEP:

DDD:

Telefone:

Compl.:

Ramal:

Estado Civil:

PIS:

Nome Mãe:

Nome Pai:

[

Celular:

] Autorizo [ ] Não autorizo, de acordo com a Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados, a coleta, o tratamento, a inclusão e o
compartilhamento de minhas informações de adimplemento e demais ocorrências relacionadas ao presente contrato com o fim de formação/consulta de
banco de dados visando subsidiar a análise de riscos atuais e futuros e/ou subsidiar as regulações de sinistros baseado no Art.7º, §5º da lei de proteção de
dados. Os dados pessoais coletados poderão ser armazenados em servidores localizados no Brasil ou no exterior e somente serão fornecidos a terceiros na
forma da Lei ( Art. 33, IX LGPD) e/ou mediante ordem judicial. Os dados pessoais serão tratados em conformidade com a Lei nº 13.709/18, na forma
especificada na política de privacidade/termo de privacidade fornecido.
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CADASTRO DE CREDENCIAMENTO
Corretor(a) / Representante / Correspondente

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CREDENCIADO
Pelo presente, a contratada pela ALM SEGURADORA SA - MICROSSEGURADORA para a atividade de angariação de
interessados em participar dos seguros da contratante e dos Produtos e Serviços que estejam ligados como coberturas
conjugadas, compromete-se a atuar em estreita observância dos termos das regras legais e das regras comerciais do
CREDENCIADO, responsabilizando-se judicial e extrajudicialmente por quaisquer violações do Código de Defesa do
Consumidor e demais normativos legais aplicáveis ao objeto do contrato ou por práticas que venham a iludir os clientes
e subscritores quanto aos verdadeiros objetivos dos planos subscritos. Responsabiliza-se ainda por sua atuação e de seus
prepostos perante os clientes Pessoas Jurídicas denominados Órgãos Averbadores, comprometendo-se a manter a ALM
SEGURADORA SA – MICROSSEGURADORA, informada sobre os locais onde o CREDENCIADO está atuando e sobre
quaisquer fatos ou ocorrências ligadas a ALM SEGURADORA SA - MICROSSEGURADORA, verificadas com os dirigentes,
funcionários e empregados dos Órgãos Averbadores.
Os sócios do CREDENCIADO declaram sob as penas da legislação em vigor, que está de acordo às normas especificas
de Seguro, em especial, não possuem operação financeira ou comercial com pessoa domiciliada em “Países não
Cooperantes”, definidos pelas recomendações do Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro - GAFI, publicadas
pelo Conselho de Atividades Financeiras - COAF, conforme dispões a Circular SUSEP 445/2012 - emitida para controles
internos específicos para prevenção e combate dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou
que com eles possam relacionar-se e situações relacionadas à prática dos crimes previstos na Lei nº. 9.613 de
03/03/98.

DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E OBRIGAÇÕES CORRELACIONADAS AOS TRIBUTOS
Correm por conta exclusiva do CREDENCIADO, todos os encargos fiscais municipais, estaduais e federais que venham
a recair sobre os serviços prestados por si, ou contratados, ou em decorrência dos mesmos, inclusive o ISSQN.
O CREDENCIADO obriga-se a:
Fornecer as respectivas NFS/NFS-e (Nota Fiscal de Serviços ou Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) ou outro documento
regulamentar, em conformidade com a legislação municipal do local do estabelecimento prestador do serviço.
Deverão ser distintas as NFS/NFS-e para as comissões de seguro e previdência das de assistência financeira, caso sejam
diferentes as alíquotas de ISSQN para as comissões de seguro das de previdência, deverão ser também emitidas em
NFS/NFS-e distintas.
A NFS/NFS-e ou documento regulamentar, deverá ser emitido para o Tomador dos Serviços: ALM SEGURADORA S.A MICROSSEGURADORA, CPF/CNPJ: 23.694.731/0001-80, Inscr. Municipal: 0.663.042-1, ENDEREÇO: RUA D A
Q U I T A N D A , 6 2 , S A L A 3 0 3 , C E N T R O , CEP 20.011-030, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF/RJ, E-mail:
tecnica@almseguradora.com.br

DAS OBRIGAÇÕES ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO
O Código da Prestação do Serviço ou Código do Serviço nas NFS/NFS-e, deverão ser os equivalentes na legislação municipal
do local do estabelecimento prestador do CONTRATADO, das classificações da Lista de serviços anexa à Lei Complementar
nº 116, de 31 de julho de 2003, respectivamente:
10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de
planos de previdência privada.
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CADASTRO DE CREDENCIAMENTO
Corretor(a) / Representante / Correspondente
No corpo da Nota Fiscal deverão ser discriminados os serviços conforme segue, sendo na mesma NFS/NFS-e as: Comissões
de Seguro, Prestação de Serviços de Agenciamento/Corretagem de Seguros.
Atender a todas as demais obrigações principais e acessórias ou complementares estabelecidas pela legislação.
Disponibilizar em até 48 horas para a CONTRATANTE - sempre que por esta for solicitado, e quando o CONTRATADO não
emitir NFS/NFS-e pelo Sistema de Notas Carioca do Município do Rio de Janeiro/RJ, cópia das guias de recolhimento dos
valores ISSQN devido relativos às NFS/NFS-e (de seus respectivos municípios emissores) relacionadas, emitidas contra a
CONTRATANTE. Caso o CONTRATADO não o faça e em função disto venha a CONTRATANTE a sofrer qualquer penalidade
e/ou lhe for exigido o valor relativo ao ISSQN das respectivas NFS/NFS-e relacionadas, fica desde já reconhecido pelo
CONTRATADO, o montante correspondente ao principal e acréscimos (juros e correções monetárias) pago pelo
CONTRATANTE, como dívida líquida e certa dele CONTRATADO para com este CONTRATANTE, a ser quitado em até 5 dias
depois de exigido, pelo montante total, a partir do qual incidirá multa de 2% mais juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária pró-rata dia, pelo IGP-M, até a liquidação do montante total. Poderá, ao exclusivo critério da CONTRATANTE e
com anuência formal do CONTRATADO, serem descontados de valores de comissões futuras e/ou outros valores a receber
pelo CONTRATADO.
A CONTRATANTE obriga-se a:
Reter o Imposto de Renda e outros tributos federais incidentes ou que venham a incidir, cujo CONTRATADO seja o
contribuinte e/ou devedor, bem como remeter os correspondentes Informes de retenção, na forma e modo estabelecidos
pela legislação federal pertinente.
Sendo o CONTRATADO domiciliado no município do Rio de Janeiro ou; se o CONTRATADO tiver estabelecimento/domicílio
fiscal fora do município do Rio de Janeiro e prestar serviços no município do Rio de Janeiro ou; se o CONTRATADO tiver
Inscrição ativa no município do Rio de Janeiro sendo a Nota Fiscal de Serviço emitida por estabelecimento/domicilio fiscal de
outro município, independente de cadastramento de inscrição no CEPOM da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e, mesmo
que implique em bitributação, RETER o valor relativo ao ISSQN à alíquota de 5%, ou a que determinar a legislação do
município do Rio de Janeiro na data vigente do pagamento.
Fica desde já ciente a CONTRATADA que a CONTRATANTE não fará nenhum pleito em nome da CONTRATADA junto a Fazenda
Municipal de qualquer dos municípios, inclusive do Município do Rio de Janeiro, de devolução ou qualquer outra forma de
compensação de créditos de ISSQN.
O presente instrumento é firmado em 2 (duas) duas vias de igual teor e forma, para que produza os devidos efeitos de fato
e de direito.
__________________________, ______ de __________ de 20____
.
___________________________________
Assinatura do CREDENCIADO
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