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Porto Seguro Capitalização S.A.
C.N.P.J: 16.551.758/0001-58
Endereço: Alameda Barão de Piracicaba, 618/634, 7º andar - Torre B Lado B 
Campos Elíseos | CEP: 01216-010 | São Paulo

 Formulário Nº

CNPJ 04.540.010/0001-70

PROPOSTA/FICHA DE CADASTRO

DADOS DO CORRETOR DE SEGUROS
Corretor Susep

DADOS DO PRODUTO
Produto

 Portocap Aluguel 12 meses    Portocap Aluguel 15 meses    Portocap Aluguel 18 meses
 Portocap Aluguel 24 meses    Portocap Aluguel 30 meses

DADOS DO TITULAR
Tipo Pessoa CPF/CNPJ Nome/ Razão Social

Data de Nascimento / Constituição Sexo Estado Civil Nacionalidade

Profissão / Ramo de Atividade Faixa de Renda Mensal

Tipo de Documento Número Documento Órgão emissor Data de Expedição

Titular é PEP?
 Sim   Não

Se relacionamento próximo, informe nome e CPF da PEP
Nome:                                                                     | CPF:

Grau de Relacionamento com a PEP

ENDEREÇOS
ENDEREÇO TITULAR
CEP Endereço Número Complemento

Bairro Cidade UF

CEP Endereço Número Complemento

Bairro Cidade UF

Tipo de Endereço para Correspondência? Deseja o Kit Boas Vindas por:

CORRESPONDÊNCIA

CONTATOS
Telefone Fixo Celular E-mail

COMPOSIÇÃO DOS TÍTULOS

Quantidade Valor do Título

Total: Total:
DADOS DO LOCADOR
Tipo Pessoa CPF/CNPJ Nome/ Razão Social

Telefone E-mail

DADOS ADMINISTRADORA/REPRESENTANTE LEGAL
Tipo Pessoa CPF/CNPJ Nome/ Razão Social

Telefone E-mail
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“Declaro para todos os fins que as informações por mim prestadas nesta proposta correspondem com a verdade e que tenho ciên-
cia e concordo integralmente com os termos das Condições Gerais do Título de Capitalização e demais documentos integrantes 
do título que estou contratando”.

Declaro ainda, que este título está sendo apresentado como garantia locatícia ao LOCADOR(A)/REPRESENTANTE LEGAL, men-
cionado nesta proposta, sendo que concedo exclusivamente, poderes para que, em seu nome e a seu favor, possa resgatar in-
tegralmente o(s) Título(s) dado(s) em caução à locação, junto à Porto Seguro Capitalização S.A., mesmo antes do prazo final de 
vigência, inclusive, com a correção devida, independentemente de interpelação judicial ou extra judicial, a fim de que o valor do 
resgate quite qualquer importância que lhe seja devida em razão de débitos locatícios, cabendo ao LOCADOR(A)/REPRESEN-
TANTE LEGAL proceder a restituição do saldo remanescente que por ventura haja em meu favor. 

O título não poderá ser resgatado enquanto durar este caução, salvo na ocorrência da situação descrita no parágrafo acima, com 
o que concorda o LOCADOR(A)/REPRESENTANTE LEGAL, que apõe o seu “de acordo” neste documento.

“Este título deverá ser utilizado exclusivamente para assegurar o cumprimento de obrigação assumida em contrato principal pelo 
titular perante terceiro”.

“A aprovação deste título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, repre-
sentando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.”; e quando a venda for intermediada por corretor de capitalização, 
o consumidor poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de capitalização, no sítio  www.susep.gov.br, por meio do núme-
ro de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF, quando a venda tiver sido intermediada por corretor de capitalização”.

Ao final de vigência, a Provisão Matemática para resgate do título deverá corresponder, no mínimo, a 95% do valor total dos paga-
mentos efetuados pelo subscritor, desde que o pagamento tenha sido realizado na data programada. Se houver resgate antes do 
término do prazo de vigência do título, este valor sofrerá redução de acordo com o previsto nas condições gerais.

“As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consulta-
das no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta”.

“A contratação do título de Capitalização implica automaticamente adesão a suas Condições Gerais.”

Estou ciente e de acordo, que qualquer quantia referente a resgate somente será creditada em conta corrente de titularidade das
partes contratantes. 

É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. - Art. 3º, I do Código Civil.

Por fim, autorizo a Porto Seguro Capitalização S.A., a REAPLICAR após o término do período de vigência, o valor de resgate 
do Título de Capitalização, sempre em meu nome, dando origem a um novo Título com as mesmas Condições Gerais do Título 
inicialmente adquirido, sendo que este permanecerá como caução à locação supra referida. Para tanto, me responsabilizo em 
comunicar qualquer alteração cadastral ou então manifestar-me contrariamente à reaplicação do título, com no mínimo 15 dias de 
antecedência da data de vencimento do Título.

Será necessário o reconhecimento de firma por semelhança do LOCATÁRIO ou certificação digital de assinatura eletrônica pelas 
empresas homologadas pela Porto Seguro (Câmara de Contratos, Clicksign, Docusign/Docyousign, Doc4 Sign ou ICP Brasil). Se 
a assinatura aposta for de REPRESENTANTE LEGAL, será obrigatória a comprovação de poderes de representação.

Local e Data da Venda

Assinatura do Corretor Assinatura do Titular/Locatário

O seu  título  de  capitalização  será  enviado  com  os  números  para  sorteio  dentro  do  prazo  de 15  dias  úteis.  Havendo   
dúvida, contate nossa Central de  Atendimento  ao Cliente através do nº 3003-CAPI (O mesmo que 3003-2274) para Capitais 

e grandes centros - 0800 737 8888 demais localidades. SAC (informações, reclamações e cancelamento): 0800 771 4727                  
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS: 0800 727 8736 - Ouvidoria: 0800 727 1184 ou 

acesse o site: www.portoseguro.com.br

DECLARAÇÃO

Assinatura do Locador/Representante Legal
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