SUBSTABELECIMENTO

REPRESENTANTE: INTERMAC ASSISTÊNCIA AO TURISMO LTDA., pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.880.321/0001-41, com
sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Praça da República,
nº 180 – 9º andar – Bairro: Centro, CEP: 01.045-000, neste ato representado
na forma de seu Contrato Social, por seus representantes legais;
SUBSTABELECIDO:______________________________________________
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº
____________________________, com sede na cidade de São Paulo, no
Estado de São Paulo, na Rua _____________________________________,
nº _____ – ______ andar – bairro: __________________, CEP ______-_____,
neste ato representado na forma de seu Contrato Social, por seus
representantes legais;
PODERES:
A REPRESENTANTE substabelece, com reserva de iguais poderes, ao
SUBSTABELECIDO, os poderes abaixo especificados, que recebeu de QBE
BRASIL SEGUROS S/A, sociedade anônima, devidamente constituída, inscrita
no CNPJ/MF sob o n°. 96.348.677/0001-94, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, 108, 1º andar, CEP:
04571-150, no contrato de representação de seguros (o “Contrato”) assinado
entre a QBE e a REPRESENTANTE em 10/02/2015:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Oferta e venda dos programas de seguros especificados no
Contrato;
Entrega dos bilhetes referentes às vendas realizadas aos Clientes da
SUBSTABELECIDA;
Recebimento do prêmio, em nome e por conta da QBE, nos exatos
temos do Contrato, com a obrigação de repassá-los de forma
integral e na forma fixada entre a QBE e o REPRESENTANTE, sob
pena de não o fazendo, configurar crime de apropriação indébita e
respondendo por todos os prejuízos causados;
Prestar orientações aos Clientes e Segurados sobre o Programa de
seguros especificados no Contrato e sobre a QBE.

Os poderes acima elencados são taxativos englobando o presente
substabelecimento os poderes previstos no Contrato que são essenciais para
o SUBSTABELECIDO vender os programas de seguros da QBE nas
condições exatas previstas em Contrato, devendo o SUBSTABELECIDO
respeitar integralmente todas as normas e regulamentos da SUSEP,

especialmente às Resoluções 315/2014 e 297/2013 do Conselho Nacional de
Seguros Privados.
A REPRESENTANTE assume total responsabilidade pelos poderes ora
substabelecidos à SUBSTABELECIDO e responde de forma solidária por
todos e quaisquer atos omissivos e/ou comissivos praticados pela SUBREPRESENTANTE.
A REPRESENTANTE assume, ainda, a obrigação de efetuar o pagamento da
remuneração devida ao SUBSTABELECIDO.

São Paulo, ____de_______________de 2016.

INTERMAC ASSISTÊNCIA AO TURISMO LTDA.
_________________________________________________
Razão social da SUB-REPRESENTANTE

