EXTRATO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO
PODERES CONFERIDOS PELA SEGURADORA AO REPRESENTANTE
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 466 – 7º andar, Bairro
Cerqueira César, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.713.530/0001-02, por seus
representantes legais abaixo assinados, doravante denominada simplesmente
SEGURADORA.
IAC TRAVEL S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Chopin, nº 42 –
Barro Vermelho, CEP 29057-580 – Vitória, Estado do Espírito Santo, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 19.770.471/0001-07, neste ato representado conforme previsto
em seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente REPRESENTANTE.
ILHA AZUL RIO DE JANEIRO - ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE
SEGUROS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Nossa Senhora da
Penha, nº 1495, Bairro Santa Lucia, CEP 29056-905, na Cidade Vitória, Estado do
Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.397.802/0001-57, por seus
representantes legais abaixo assinados, doravante denominada simplesmente
CORRETORA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E CONSIDERAÇÕES
1.1. As PARTES pactuam por este instrumento que a REPRESENTANTE permitirá a
comercialização dos produtos de Seguro Viagem Bilhete, garantidos pela ALFAVIDA,
que tem por objeto a prestação de serviços de oferta, emissão, promoção e
manutenção dos seguros autorizados pela ALFAVIDA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PODERES, RAMO E LIMITES DE ATUAÇÃO DO
REPRESENTANTE
2.1
Exclusivamente para os fins do presente e pelo prazo deste contrato, a
ALFAVIDA concede poderes limitados de representação à REPRESENTANTE, para
receber e firmar termo de contratação de seguro, sujeito às eventuais restrições ou
proibições impostas pela legislação, de acordo com as condições previstas na proposta
técnica e nas condições do produto, podendo a ALFAVIDA rever tais poderes a
qualquer tempo.
2.2
A REPRESENTANTE poderá atuar em todo o território nacional, devendo
informar a ALFAVIDA sempre que houver alteração de seus endereços e/ou abertura
ou fechamento de suas lojas.
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2.3
A REPRESENTANTE compromete-se a disponibilizar e manter atualizada em sua
página na rede mundial de computadores (site) listagem de todas suas filiais/sucursais
já que estas comercializarão os produtos da ALFAVIDA.
2.4
Para os fins deste contrato, a REPRESENTANTE está autorizada a comercializar
em suas lojas físicas e virtuais, os produtos dos ramos: SEGURO VIAGEM.
CLÁUSULA TERCEIRA – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA REPRESENTANTE
3.1. Responsabilizar, por si e por suas afiliadas, pelo integral cumprimento das
disposições legais no que tange a sua qualidade de REPRESENTANTE, na forma
prevista na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados n° 294, 297 e 315 da
SUSEP, bem como eventuais disposições legais supervenientes sobre a
regulamentação securitária em vigor;
3.2. Cumprir o presente contrato em todos os seus termos e cláusulas, observando
as condições do seguro e as normas legais e regulatórias aplicáveis e posteriores
alterações autorizadas pela ALFAVIDA.
3.3. Recolher o prêmio em nome da SEGURADORA do produto de seguro ao qual o
cliente realizou a adesão, através dos meios de pagamento disponibilizados pela
SEGURADORA e nos seus canais de venda virtuais, venda on e off line ou quaisquer
outros que a SEGURADORA disponibilize ou venha disponibilizar, desde que
devidamente autorizados pelos seus Clientes;
3.4. Divulgar sobre o seguro, através de material de marketing, desde que
previamente aprovado pelas PARTES, além de incentivar seus funcionários a
prospectar e vender o Seguro, objeto do presente CONTRATO;
3.5. Manter o descritivo da razão social ou somente o nome “ALFA PREVIDÊNCIA E
VIDA”, como responsável pelo risco, bem como os devidos números de processo
SUSEP de divulgação obrigatória, em todos os documentos e comunicações referentes
ao Seguro, emitidos para os Segurados, principalmente no Bilhete de Seguro, que
deverá ser entregue a cada novo segurado, no momento da adesão e pagamento;
3.6. Manter descritivo do valor do prêmio no bilhete de seguro, conforme
material/modelo disponibilizado pela SEGURADORA;
3.7. Repassar o cadastro dos seus Clientes Segurados, informando à SEGURADORA,
no mínimo, os seguintes dados completos: nome, CPF; endereço com CEP; Período e
destino da Viagem, Plano Contratado e cotação do Dólar do dia da compra;
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3.8. Imprimir e entregar o bilhete ao segurado, no ato da contratação do seguro,
sendo responsável pela guarda do documento comprobatório da livre aceitação do
cliente ao seguro;
3.9. Fornecer ao Segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas
ao seguro, contando para isso com o total apoio da SEGURADORA;
3.10. Realizar a oferta e promoção adequada de produtos de seguros, assim
considerada aquela que assegure informações corretas, claras, precisas e ostensivas
com relação ao produto comercializado e aos serviços decorrentes de sua contratação,
conforme estabelecido pela SEGURADORA;
3.11. Proceder todas as solicitações de compra de Seguro por meio de Bilhete, em
documento apartado aos da viagem, promovendo a impressão destes em suas lojas
físicas ou virtuais;
3.12. Manter, em local de ampla visibilidade as seguintes informações:
3.12.1.
“A contratação de seguro é opcional, sendo possível a desistência do
contrato em até 7 (sete) dias corridos, antes do início da viagem, com a devolução
integral do valor pago”, conforme Resolução n. 297, de 25.10.2013;
3.12.2.
“É proibido condicionar desconto no preço do bem à aquisição do
seguro”.
3.13. Exibir, nos locais de oferta de seguros, a seguinte informação: “A
comercialização de seguro é fiscalizada pela SUSEP”, seguida da informação sobre o
portal na rede mundial de computadores da Autarquia e do número de telefone de
atendimento gratuito;
3.14. Disponibilizar a relação dos preços dos planos de seguros ofertados, com a
indicação do nome da SEGURADORA responsável pelo seguro;
3.15. Responsabilizar, por si e por suas afiliadas, pelo conhecimento das coberturas
securitárias e de todo o produto comercializado, informando ao segurado do serviço
que melhor que atende, de modo a adequar o melhor produto à real necessidade do
cliente.
3.16. Divulgar o seguro aos seus consumidores, sendo certo que a contratação do
seguro é facultativa.
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4.1. Efetuar propaganda e promoção de produto de seguro sem prévia anuência da
SEGURADORA ou sem respeitar a fidedignidade das informações constantes do plano
de seguro ofertado;
4.2. Oferecer produto de seguro em condições mais vantajosas para quem adquire
produto ou serviço por ele fornecido;
4.3. Vincular a contratação de seguro à concessão de desconto ou à aquisição
compulsória de qualquer outro produto ou serviço por ele fornecido;
4.4. Emitir, a seu favor, carnês ou títulos relativos aos serviços de REPRESENTANTE
que não sejam expressamente autorizados pela SEGURADORA;
4.5. Alterar ou divulgar o Bilhete do Seguro ou quaisquer outros documentos
relativos ao Seguro, sem prévia e expressa anuência da SEGURADORA;
4.6. Cobrar dos proponentes, segurados ou de seus beneficiários, quaisquer valores
relacionados à sua atividade, na condição de REPRESENTANTE de seguros, ou ao plano
de seguro, além daqueles especificados pela SEGURADORA;
4.7. A REPRESENTANTE garante que não oferecerá o seguro da SEGURADORA a
clientes inelegíveis às coberturas securitárias e regras fixadas nos anexos, sob pena de
arcar sozinha com a restituição em dobro dos prêmios pagos ao Cliente que reclamar,
sem prejuízo de responder pelos prejuízos causados, inclusive os decorrentes de
reclamações de coberturas securitárias, nos termos do artigo 3º, parágrafo 7º da
Resolução CNSP 297/2013;
4.8. A concessão dos poderes inerentes a este termo, sem anuência expressa da
SEGURADORA;

São Paulo, 17 de outubro de 2016.
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