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ANEXO IV 

 

EXTRATO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO DE SEGUROS 

 

PARTES: 

AIG SEGUROS BRASIL S.A., CNPJ/MF n° 33.040.981/0001-50 (“AIG”);  e  

AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ/MF n° 

07.965.479/0001-40 (“AMEX”). 

 

OBJETO: 

 Em 30 de setembro de 2016, AIG e AMEX firmaram o Contrato de Representação de Seguros 

em que a AMEX assumiu a obrigação de oferecer e promover, por si ou pelos emissores de 

cartões AMERICAN EXPRESS (“Emissores”), o Seguro Viagem – Bilhete (Processo SUSEP 

n° 15414.900762-2015-16  e o Seguro de Garntia Estentida Original (Processo SUSEP nº 

15414.900511/2014-42), ambos emitidos pela AIG (“Seguro AIG”); e 

 A AMEX se obriga a custear integralmente o prêmio dos Seguros AIG e os Emissores a 

distribuir os Seguros AIG aos portadores de cartões AMERICAN EXPRESS de forma gratuita e 

sem qualquer ônus; 

 A contratação dos Seguros da AIG dependerá de aceite prévio da AIG, por meio da emissão de 

bilhetes de seguros ou apólices individuais.  

 

SERVIÇOS PRESTADOS PELA AMEX: 

No âmbito do Contrato de Representação, a AIG conferiu à AMEX poderes para prestar os seguintes 

serviços na qualidade de representante de seguros:  

 Oferta, distribuição, intermediação e promoção dos seguros, inclusive por meios remotos, à 

conta e ordem da AIG; 

 Recepção de propostas dos seguros e disponibilização de bilhetes de seguro por meio da AXA 

Assistance USA, Inc.; 

 Coleta e atualização dos dados cadastrais e de documentação de portadores de cartões 

AMERICAN EXPRESS; 

 Recebimento de avisos de sinistros, por conta e ordem e em nome da AIG, obrigando-se a 

repassar esses avisos e documentos à AIG conforme fluxo e prazos acordados com a AIG; 

 Orientação e assistência aos portadores de cartões AMERICAN EXPRESS no que compete aos 

seguros, inclusive por meios remotos, em nome da AIG; e 

 Outros serviços de controle, inclusive controle e processamento de dados, em nome da AIG.   

 


