
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANGARIAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE - INTERNO 

Nome: 
CPF: CELULAR:  
Data de Nascimento:  FIXO:  

Endereço: 
Complemento: Bairro: Cidade: 

CEP: Email (LEGIVEL): 

Dados Bancários 
 

Nome do Banco: Corrente ou Poupança: 

Agência:  Conta e Dígito:  

Corrente ou Poupança: 

Supervisor: Transferência (X)**:    

SIM NÃO 
* Atenção não serão aceitas contas de terceiros! **Transferência de EXTERNO PARA INTERNO OU VICE-VERSA 

1- As relações comerciais entre o corretor e concessionária serão regidas pela Lei 4.886/65, que regula as atividades 
dos representantes comerciais autônomos, portanto, sem nenhum vínculo empregatício entre si, subordinação, 
horário, exclusividade ou pessoalidade, ou como pessoa jurídica legalmente estabelecida. 
2- O corretor se obriga ao cumprimento dos dispositivos legais inerentes aos planos de saúde e aos direitos do 
consumidor, Lei RN 9.656/98, respondendo civil e criminalmente, por quaisquer irregularidades cometidas no 
desempenho desde contrato que coloquem em risco o atendimento aos clientes ou que lhe causem danos, autorizando o 
imediato ressarcimento do prejuízo, mediante desconto da remuneração de vida. O mesmo princípio aplicar-se-á quando 
a obrigação decorrente deste instrumento for transferida pelo corretor a um terceiro. Reconhecendo o corretor que tais 
dívidas são líquidas e certas para todos os fins de direito. 
3- Se houver exclusão de um ou mais produtos ou artigos objeto desta representação, da linha de comercialização da 
concessionária ao corretor com a indicação de excluí-los ou de incluí-los conforme for o caso, na linha de 
representação. 
4- Entende-se como remuneração o valor percentual sobre os planos angariados e fixados em planilha de 
comissionamento, podendo qualquer tempo ser alterada pela concessionária ou sempre que houve uma modificação no 
comissionamento por parte da operadora. 
Parágrafo primeiro- O pagamento de remuneração sobre a 1º mensalidade será feito: a)no 
ato da contratação, pelo adquirente, ou 
b)através de listagens fornecidas pelas operadoras quando a remuneração de primeira parcela for inferior a 100% ou sua 
retenção for exigida pelas operadoras. 
Parágrafo segundo- As taxas de adesão quando não recolhidas no ato da entrega, serão descontadas integralmente no 
primeiro movimento da confirmação. 
Parágrafo terceiro- A concessionária não se responsabiliza pela remuneração de contratos considerados não 
comissionáveis pelas operadoras (repiques e administrativos), bem como descontará do corretor contratante eventuais 
estornos de 1º parcela oriundos de tais contratos. 
Parágrafo quarto- Nos casos em que a operadora gerar estorno por quebra de contrato por parte do cliente, o valor de 
comissão que foi recebida pelo corretor será lançado como debito para ser descontado nas comissões futuras. 
Parágrafo único: Caberá também desconto sobre os valores de 1ª mensalidade para os planos em que as 
operadoras exijam emissão de desconto sobre as operações de venda. 
5- São motivos justos para o cancelamento da presente parceria comercial: 
a) Desídia( Negligencia) do corretor no cumprimento das obrigações decorrentes desde instrumento contratual; 
b) A prática de atos, por parte do corretor, que importem em descrédito da Concessionária; 
c) A falta de cumprimento, pelo corretor, de quaisquer obrigações inerentes a este contrato de representação comercial 
autônoma; 
d) A condenação definitiva do corretor por crime infamante; 

e) Mais de 180 dias sem apresentação de novos contratos; 
Rio de Janeiro, de de 20 . 

 
  

Assinatura do supervisor Assinatura do corretor 

 

 

Para mais informações acesse: Acesso ao sistema: 

www.msbcorretora.com.br/ Ferramentas - ASCENTS/ SIMULADOR 
 


