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MODELO DE CARTA-TIPO 
 

NOMEAÇÃO DO CORRETOR OU AGENTE DE SEGUROS COMO MANDATÁRIO 
 
 
Exmo.(s) Senhor(es) 
(Nome/Firma do corretor/agente de seguros) (1) 
(Endereço do mediador de seguros)  
(Código-postal e localidade) 
 
 
(Localidade e data) 

 

Assunto: Nomeação como Corretor de Seguros/Agente de Seguros 

 

Exmo.(s) Senhor(es) 
 

Congratulamo-nos por comunicar-lhe, através da presente, a sua nomeação como o Corretor/Agente 

de Seguros, exclusivo dos ........................................................................(2), desta sociedade. 

 

A partir deste momento, ficam V. Exas. autorizados a negociar directamente com ...................... 

................................... (3), e a recolher todo o tipo de informação de que necessitem a respeito dos 

nossos contratos de seguros, riscos, coberturas, condições, taxas, etc., assim como qualquer outro 

elemento que possam necessitar para o estudo, presente e futuro, do nosso ................................... (4). 

 

Esta nomeação revoga, toda e qualquer, outra nomeação prévia e manterá a sua vigência até à sua 

revogação por escrito. 

 

Com os melhores cumprimentos. 
(5) 
 
 

(1) Corretor/agente de seguros destinatário da carta. 
(2) Assinalar: Programa(s) de seguros; ou apólice(s); em termos gerais ou específicos, titulados pela sociedade ou 

indivíduo em questão. 
(3) Precisar: ou qualquer Seguradora, ou uma Seguradora determinada(s). 
(4) Ver (2) 
(5) Assinatura/cargo/carimbo do mandante. 
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