
 
 

 

Set/2015 

 

Manutenção no Cadastro 
 

Sucursal (Nome) Código da Sucursal CPF/CNPJ 

                  

Nome do Solicitante (Corretor / Assessoria / Pró-Labore / Angariador) 
 Pessoa Física  Pessoa Jurídica 

      

 
Tipo de Alteração 

 
 Nome ou Razão Social 

Documentos: – Físico: Cópia da Susep. 
                     – Jurídico: Inscrição Municipal, Alteração Contratual, CNPJ, Susep Jurídica. 
 

 Código Susep 
Documentos: – Físico: Cópia da Susep. 
                     – Jurídico: Cópia da Susep, Inscrição Municipal, Alteração Contratual e CNPJ. 
 

 Composição Societária  
Documentos: – REDE: Pesquisa, Alteração Contratual, CPF e RG dos novos sócios. 
                      – MERCADO: Alteração Contratual, CPF e RG do novo sócio. 
 

 Endereço Fiscal  
Documentos: – Físico: Inscrição Municipal. 
                     – Jurídico: Inscrição Municipal, Alteração Contratual, CNPJ, Susep Jurídica. 
 

 Endereço Comercial 
Documentos: Comprovante de Correspondência em nome da Pessoa Jurídica ou Solicitação por e-mail ou por escrito com Assinatura do Solicitante. 
 

 Dados Bancários 
Documentos: – REDE: Comprovante Bancário (Somente Banco Bradesco) e Assinatura do Solicitante. 
                      – MERCADO: Comprovante Bancário (Cópia de Cheque ou Extrato ou Cartão) e Assinatura do Solicitante. 
 

 Desistência ou  Descredenciamento 
Documentos: – REDE: Distrato do Acordo Operacional (enviar distrato de todos os segmentos que assinou acordo) e Justificativa (campo abaixo). 
                      – MERCADO: Justificativa (campo abaixo). 
 

 Retorno ao Quadro 
Documentos: – REDE: Acordo Operacional original com reconhecimento de firma, Autorização para uso da Marca original, Declaração de Não 
bancário original com reconhecimento de firma, Boleto e Comprovante de pagamento da Contribuição Sindical atual e Justificativa (campo abaixo). 
                      – MERCADO e REDE (Desistente Compulsório): Boleto e Comprovante de pagamento da Contribuição Sindical atual e Justificativa 
(campo abaixo). 
 
Obs.: Enviar a grade de corretores para o Master (GTOV) através do e-mail corporativo (planilha padrão). 
 

 Conversão para Master 
Documentos: – ATIVO: Data de Início como Master _____/_____/_________, Boleto e Comprovante de pagamento da Contribuição Sindical atual e 
Justificativa (campo abaixo). 
                      – DESISTENTE: Processo de Retorno ao Quadro, Data de Início como Master _____/_____/_________ e Justificativa (campo abaixo). 
 
Obs.: Enviar a grade de corretores para o Master (GTOV) através do e-mail corporativo (planilha padrão). 
 

 Anulação de Master 
Documentos: – ATIVO: Boleto e Comprovante de pagamento da Contribuição Sindical atual e Defesa por e-mail do Superintendente Comercial e 
Superintendente Executivo Regional. 
                      – DESISTENTE: Processo de Retorno ao Quadro e Defesa por e-mail do Superintendente Comercial e Superintendente Executivo 
Regional. 
 
Obs.: Enviar a grade de corretores para o Master (GTOV) através do e-mail corporativo (planilha padrão). 
 

 2ª via Crachá de Corretor/ Angariador/Funcionário de Corretor 
Documentos: – REDE: Foto com fundo cinza chumbo e Justificativa (campo abaixo) e Assinatura do Solicitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Justificativa:      
 
 
 
 
 
 
 

  

 Todos os documentos devem estar atualizados e legíveis. 

 Obrigatória assinatura do Superintendente Comercial para todas as manutenções 

 

 

 

 

 

 

 
             Assinatura              Assinatura com Carimbo do 
          do Solicitante                                             Superintendente Comercial  



 

 
SET/2015 

Cadastro de Corretor (a) - MERCADO 
 

 
Sucursal Código da Sucursal CPF / CNPJ  
                   
Nome do (a) Corretor (a) de Seguros  Pessoa Física  Pessoa Jurídica       
Endereço Comercial 
 Logradouro:_____________________________________________________  Número:_____________  Complemento:__________________  
Cidade:________________________________________________________  Estado:______________  CEP:_______________-__________ 
 
 

Telefone:_________________________  E-mail:_____________________________________________________________________ 
Inclusão  Novo (a) Corretor (a) 
 Relação de documentos, obrigatórios e legíveis a serem anexados a este formulário para inclusão de novo (a) Corretor (a) de 
Seguros:  
Pessoa Física - MERCADO 
 

 RG (cópia) 
 CPF (cópia) 
 Susep  (cópia) 
 Inscrição Municipal atualizada (cópia) 
Inscrição no INSS ou PIS (cópia) 
 Comprovante de Conta Corrente (cartão, cheque ou extrato) 

(cópia) 
 Boleto e Comprovante de pagamento da Contribuição Sindical 

do exercício atual (cópia) 
 Relatório de Visita. 
 Outros:___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pessoa Jurídica- MERCADO 
 

 Contrato Social atualizado (cópia) 
Alteração (ões) Contratual (is) (se houver) (cópia) 
 CNPJ (cópia) 
Susep Jurídica  (cópia) 
 RG e CPF dos Sócios (cópias) 
Susep do Sócio Responsável  (cópia) 
 Inscrição Municipal atualizada (cópia) 
Comprovante de Conta Corrente (cartão, cheque ou extrato) 

(cópia) 
 Declaração Simples Nacional (se for o caso) 
 Boleto e Comprovante de pagamento da Contribuição Sindical 

do exercício atual da pessoa Jurídica e do Sócio Responsável 
(cópia)  NO CASO DE OPTANTE PELO SIMPLES NÃO É 
NECESSÁRIO O ENVIO, APENAS A DECLARAÇÃO SIMPLES. 

Carta de Venda de Produção - assinada pelo(a) 
Superintendente e sócio(a) que está vendendo ou não a 
produção, quando o(s) mesmo(s) possuir(em) código de Pessoa 
Física 

 Relatório de Visita. 
 Outros:___________________________________________ 

 Verificar pontos de alerta no Manual; 
 Uma cópia do processo permanecerá arquivada na Sucursal; 
 Iniciar cadastro no CCRR antes do envio; 
 Assinatura do (a) conferente, do (a) Corretor (a), Superintendente Comercial e preenchimento das informações de visita à 

corretora, são OBRIGATÓRIAS.    
  

Documentos conferidos por: 
 

______________________________________________________ 
Assinatura com carimbo 

Administração da Sucursal 
 

Visita ao (a) Corretor (a) de Seguros: 
 
Visita realizada em ______/______/________ pelo responsável _____________________________________________, 
conforme Comunicado/Orientação da Diretoria de Mercado.  
 

  
 

Assinatura do (a) Corretor (a) e Data                           Assinatura do Superintendente Comercial com Carimbo 

Central de Assessorias 977



 

DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONAL 
 
Ao Grupo Bradesco Seguros e Previdência 
 

     Corretora: ____________________________________ CNPJ: ___________/_______-_____ 

Endereço: ______________________________________________ CEP: _________-______ 

 
A corretora acima, DECLARA ao Grupo da Bradesco Seguros e Previdência, 

para fins de não incidência na fonte do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Para esse efeito, a declarante informa que: 
I - preenche os seguintes requisitos: 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da 

emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas 
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a 
modificar sua situação patrimonial; 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com 
a legislação pertinente; 

II – o signatário da presente é representante legal desta empresa, cuja 
atividade econômica enquadra-se no anexo III da Lei Complementar n.º 123/2006, conforme 
o disposto no inciso XVII do § 5º-B de seu artigo 18, incluído pela a Lei Complementar n.º 
147/2014, estando submetida à alíquota de _______ % de ISS, e: 

a) assume o compromisso de informar, imediatamente: 
1. à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, 

eventual desenquadramento da presente situação; 
2.  à pessoa jurídica pagadora, quando substituta tributária na forma da alínea 

“a” do inciso XIV do § 1º do artigo 13 da Lei Complementar nº123/2006, a mudança na faixa 
do seu faturamento que implique alteração da alíquota do ISS; 

b) está ciente de que a falsidade na prestação destas informações ou a 
omissão em informar suas alterações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 
1996, a sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem às 
penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 
299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990). 

 
 

___________________, ____ de ________________ de ________ 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do sócio responsável ou responsável técnico 



 

 

 
Autorização 

 
 

 
São Paulo,    de                                             de  2018 

 
 

 
 
 

À 
 
Bradesco Seguros 
 
 At.: Sr. PAULA PANZARINI 

Sucursal 977 

 
 
 
 
 
 

A  
 

 
 

     , 

CNPJ       ,                                    SUSEP      , CPD       solicita que seu atendimento 

 

seja através da assessoria         
 

a partir desta data.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                           
 

                                 Sem mais para ao momento, agradecemos.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                       
 
 

 
 (Razão social da Corretora)       
 
      (CNPJ da Corretora)        

 
 
 

 
 
 
 
 

DEZEMBRO/2013  CÓD. FORM. ELETR. 0880 

 



________________ASSESSORIA 
 

 

CADASTRAMENTO DE CORRETOR 
PESSOA FÍSICA/JURÍDICA 

 
 
 
 

CPD :_________________ 

 
CORRETOR :________________________________________ 
 
CONTATO :__________________________________________ 
 
END.:                                                          _______Nº______ 
 
COMPLEMENTO :                              BAIRRO :______________  
 

CIDADE :                                         CEP :_________________ 
 
TELEFONE :______________________FAX :________________ 
 
E-MAIL:_____________________________________________ 
 
 
DESEJA QUE A APÓLICE SEJA ENCAMINHADA DIRETO PARA O 
SEGURADO ? 
 

(    ) SIM    (    ) NÃO  
 
 
 

SUCURSAL CENTRO SP ASSESSORIA 
  



À 

BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS 
 

 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos transferência de atendimento para a Copasul, pois já temos um grande 

relacionamento comercial e operacional com essa Assessoria." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOME/ RAZÃO SOCIAL____________________________________________________________ 

 
CPF/CNPJ___________________________________ No.INSC.SUSEP.__________________________________ 

 

ENDEREÇO:__________________________________________________________________________________ 

 

BAIRRO:_________________________CIDADE_______________EST:_________CEP_____________________ 

 

TELEFONE:_____________________________________________FAX:_________________________________ 

 

E-MAIL_______________________________________________________________________________________ 

 

CPD:_________________________________ 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 São Paulo, ___de______de_______ 

                                                                                                               

                                                                                                                         

        _____________________________________      

                                                                                                                                          (assinatura e carimbo) 



MODELO 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
(Nome do(a) contribuinte individual)______________________________ portador(a) da 
inscrição individual no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nº. 
_________________, RG nº. _______________ e CPF nº. ______________, tendo em 
vista o disposto na Instrução Normativa da Diretoria Colegiada do INSS nº 03, de 
15/07/2005, declara que:  
 
(     )   elegeu a empresa (nome da empresa) ___________________________, com sede 
(endereço completo da empresa) __________________________, CNPJ nº. 
___________________, como fonte retentora definitiva das contribuições ao INSS, sobre 
o teto máximo vigente,no período de ----------------------a ----------------------exercício de 2007. 
 
A empresa retro mencionada é responsável pelo recolhimento ao INSS de tais 
contribuições retidas e, qualquer alteração na situação declarada acima será de minha 
inteira responsabilidade, conforme o disposto no art. 81 § 3º da IN nº. 03/2005. Sendo 
assim, V. Sas. ficam dispensados da retenção bem como do recolhimento da referida 
contribuição.  Qualquer alteração em relação à empresa por mim indicada será de minha 
inteira responsabilidade a comunicação imediata, ficando esta empresa isenta de 
qualquer responsabilidade quanto a possíveis conseqüências. 

 
A presente declaração, a qual manterei uma cópia em meu poder juntamente com os 
comprovantes de pagamento para apresentação junto ao INSS quando solicitado, está 
em conformidade com o disposto da Instrução Normativa INSS/DC nº. 03/2005, publicada 
no DOU de 15 de julho de 2005. 
 
Estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações me sujeitará às 
penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas a falsidade ideológica 
(Art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (Art. 1º. da Lei nº. 
8.137/90).  
 
Sem mais para o momento, subscrevo-me. 
 
 
Atenciosamente, 
 

                                                                         
__________________________________ 

(assinatura do contribuinte individual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novos procedimentos para isenção de contribuição previdênciária em relação aos 
contribuintes individuais e novo modelo de declaração. 

 
De acordo com a Instrução Normativa da Secretaria Receita Previdenciária IN 

SRP 03/2005 de ( 15/07/2005 ), conforme disposto no art 81 §2º  que todos os 
contribuintes individuais que prestam serviços de forma regular a pelo menos uma 
empresa, da qual receba, mês a mês, remuneração igual ou superior ao limite máximo do 
salário de contribuição, a declaração, poderá abranger um período dentro do exercício, 
desde que identificadas todas as competências a que se referir, e, quando for o caso, 
daquela ou daquelas empresas que efetuarão o desconto até o limite máximo do salário 
de contribuição, devendo a referida declaração ser renovada ao término do período nela 
indicado ou ao término do exercício em curso, o que ocorrer primeiro.  
 

 De acordo com a nova instrução do INSS (IN SRP 03/2005 ) qualquer referenciado pode 
enviar uma declaração de próprio punho, indicando qual fonte pagadora será responsável 
pelas futuras retenções e se responsabilizando pelo pagamento da diferença nos meses 
que a fonte pagadora escolhida não atinja o teto. Essa declaração deve ser a primeira 
opção oferecida ao contribuinte (seja com vínculo empregatício ou prestador de serviço) e 
deve seguir o modelo abaixo. 
 
Seguindo, assim, esse novo modelo de declaração permite aos prestadores a isenção 
definitiva de suas retenções previdênciárias por parte de nossa companhia por período 
indeterminado, não precisando mais ser renovadas a cada mudança de teto ou à entrada 
de um novo exercício letivo, podendo ser alterada até que uma das partes se manifeste 
quanto a escolha exercida, porém, só será aceita essa declaração caso o prestador seja 
contribuinte sobre o teto máximo de INSS.  
 
Observação: 
 
· Esse documento somente será enviado quando o referenciado informa que a fonte 
pagadora normalmente recolhe o teto. Caso contrário, deve enviar o extrato 
mensalmente; 
· Esta declaração dispensa a apresentação dos comprovantes de pagamento. 
Se o Referenciado, por qualquer motivo, se recusar a encaminhar o documento acima, 
devemos orientar que envie o extrato de pagamento.  
 
Veja abaixo: 
 
PRESTADORES QUE NÃO CONSIGAM FORNECER A DECLARAÇÃO. 
 
Encaminhar o extrato de pagamento, sempre imediatamente após recebê-lo. Antes que a 
Bradesco efetue o pagamento. 
Requisitos do Extrato: 

 Papel timbrado;  

 CNPJ e nome da fonte pagadora;  

 Nome do referenciado;  

 CPF do referenciado;  

 Informar número de Inscrição no INSS ou PIS/PASEP;  

 Somente o mês de competência, ou seja, os referenciados devem enviar em 
junho, os valores referentes a pagamentos efetuados em junho antes da Bradesco 
efetuar o pagamento do serviço;  

 O Valor retido deve estar discriminado no comprovante de pagamento, bem como os 
demais requisitos acima.  



DOCTOS NECESSÁRIOS P/ CADASTRO “PESSOA JURÍDICA”  
 

 CÓPIA DO CARTÃO DO CNPJ 

 CÓPIA DO CARTÃO DA SUSEP 

 CÓPIA DO CARTÃO CCM (ISS)  

 CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL 

 CÓPIA DO CPF E RG SÓCIOS 

 COMPROVANTE COM DADOS BANCÁRIOS  

 COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, PARA CADASTRO “PESSOA FÍSICA” 
  

 CÓPIA DO CARTÃO SUSEP 

 CÓPIA DO CPF 

 CÓPIA DO RG 

 CÓPIA DO PIS 

 CÓPIA DE UM COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

 CÓPIA DO CARTÃO CCM (ISS) E DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO 

 COMPROVANTE COM DADOS BANCÁRIOS  

 COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
 
 
 
 


