�QBE
CONTRATO DE SUBSTABELECIMENTO
REPRESfNTAt'ffE:
APRIL BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTÊNCIA INTERl�ACIONAL LTDA., pessoa jurídica ele direito
privado, devidamente constituída, inscrita no CNPJ/MF sob o 11. 04. 789.159/0001-98, com sede na Avenida São Luis, 11.
86, conjuntos 41 e 42, 4º anelar, bairro Centro, na cidade ele São Paulo, Estado ele São Paulo, CEP: 01.046-000, neste ato
representada na forma ele seu Contrato Social, por seus representantes legais:
SUBSTABELECIDO:
BELVITUR VIAGENS LIDA., pessoa jurídica ele direito privado, devidamente comtituícla, inscrita no CNPJ/MF sob 11º
17219734000169, com sede na R Al'HONIO ALEIXO, 604 - bairro: LOURDES, na cidade ele BELO HORIZONTE,
Estado ele MG, CEP 30180-150, neste ato representada na forma ele seus atos societários, por seus representantes legais:
PODERES:
A REPRESfNTAt'ffE ,ub,tabelece, com reserva ele iguais poderes, ao SUBSTABELECIDO, os poderes abaixo
especificados, que recebeu ele QBE BRASIL SEGUROS S/A ("QBE''), sociedade anônima, devidamente comtituícla,
inscrita no CNPJ/MF sob o 11º . 96.348.677/0001-94, com sede na cidade ele São Paulo, Estado ele São Paulo, na Praça
General Gentil Falcão, !OS, !º anelar, CEP: 04571-150, no contrato ele representação ele seguros (o "Contrato''), assinado
entre a QBE e a REPRESENTAt'ffE em 01/06/2015:
(I) Oferta e Yenda dos programas de s eguros especificados no Contrato:
(II) Entrega dos bilhetes referentes às ve ndas realizadas aos Clientes do SUBSTABELECIDO:
(III) Recebimento do prêmio, em nome e por conta da QBE, nos exatos termos do Contrato, com a
obrigação de repassá-los de fom1a integral e na fonua fixada entre a QBE e o REPRESENTANTE,
sob pena de não o fazendo, configurar crim e de aprorpiação indébita, e responden do por todos os
prejuízos causados.;
(IV) Prestar orientações aos Clientes e Segurados sobre os programas de seguros especificados no

Contrato e sobre a QBE.

Mediante prévia rumência da QBE, os poderes acima elenca(los são taxativos englobru1do o presente substabelecimento os
poderes previ,tos no Contrato que são essenciais para o SUBSTABELECIDO vender os programas ele seguros ela QBE
nas condições exatas previ,t as em Contrato, devendo o SUBSTABELECIDO respeitar integralmente todas as normas e
regulamentos ela SUSEP, especialmente às Resoluções 315/2014 e 297/2013 elo Conselho Nacional ele Seguros Privados.
O presente ,�tbstabelecimenüo não isenta a REPRESEl�TAt� elas obrigações e responsabiliclacles previstas no Contrato
ele Representação firmado com a QBE, respondendo por todos os seus termos e efeitos, inclui:nclo o presente
,�tbstabelecimento.
A REPRESEl�TAt�TE as,111me a obrigação ele efetuar o pagamento ela remuneração devida ao SUBSTABELECIDO,
São Paulo , 28 de Outubro de

2015

Luiz Henriq ·ue Azambuja
ChiefFinancial Officer - CFO Brazil
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