
 QUESTIONÁRIO SEGURO AUTO COMERCIAL

Tels.: 11 -2684 0232 ou 2682 0607     e-mail: contato@plentysegcorretora.com.br

DADOS DO PROPONENTE

DADOS DO VEÍCULO

Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:                                                            Data de Nascimento:            /         /

E-mail:

Telefone:  (     )                                           Atividade Profissional: 

Marca do veículo:                                   Zero Km?:         Não          Sim            Veículo Alienado?:        Não          Sim

Modelo do veículo ( descrever o modelo correto):

Ano de fabricação:                         Ano do modelo:                        Câmbio Automático:           Não              Sim

Nº de portas:               Placa:                           Chassi:                                                         Combustível 

Valor da Nota Fiscal ( veículo zero):  R$                                         Possui Kit Gás:          Não              Sim

Possui opcionais?:          Não            Sim         Quais:

Veículo com isenção de impostos?:        Não           Sim      Quais:

Chassi remarcado?:        Não           Sim             Veículo adquirido em leilão?           Não              Sim

Veículo blindado?          Não           Sim              Qual o valor da blindagem?   R$

Possui disposito anti-furto?         Não            Sim     Qual?   

DADOS DE PERFIL E USO DO VEÍCULO

Qual o uso do veículo?         Táxi        Transp. Pessoas por Aplicativo            Transportes Escolar             Locadora
           
           Lotação           Test Drive          Turismo              Transporte de Funcionários/ Clientes

Atenção: Abaixo informe o principal condutor sendo que pela regra das seguradoras o principal condutor é a pessoa 
que utiliza o veículo pelo menos 85% do tempo da semana. Caso não exista um principal condutor informar os dados
do mais jovem a conduzir o veículo.

Nos casos de Transporte por aplicativo, Táxi e Escolar favor informar os dados de todos que irão conduzir o veículo.

                                                                                Condutor 1
Nome do(a) principal condutor(a):                                                                                             Sexo:       M           F

CPF do principal condutor(a):                                                          Data de nascimento:           /         /

Estado Civil do(a) principal condutor(a):                                     Nº de registro da CNH:

Profissão do(a) principal condutor(a):                                       Principal condutor(a) estuda?:          Nâo            Sim                                      

ATENÇÃO: ESTE QUESTIONÁRIO PODE SER PREENCHIDO DIRETAMENTE NO
FORMULÁRIO SEM A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO. DEPOIS DE PREENCHIDO
SALVE E MANDE NO E-MAIL INFORMADO ABAIXO.



Qual o uso do veículo?         Táxi        Transp. Pessoas por Aplicativo            Transportes Escolar             Locadora
           
           Lotação           Test Drive          Turismo              Transporte de Funcionários/ Clientes

Atenção: Abaixo informe o principal condutor sendo que pela regra das seguradoras o principal condutor é a pessoa 
que utiliza o veículo pelo menos 85% do tempo da semana. Caso não exista um principal condutor informar os dados
do mais jovem a conduzir o veículo.

Nos casos de Transporte por aplicativo, Táxi e Escolar favor informar os dados de todos que irão conduzir o veículo.

                                                                                Condutor 1
Nome do(a) principal condutor(a):                                                                                             Sexo:       M           F

CPF do principal condutor(a):                                                          Data de nascimento:           /         /

Estado Civil do(a) principal condutor(a):                                     Nº de registro da CNH:

Profissão do(a) principal condutor(a):                                       Principal condutor(a) estuda?:          Nâo            Sim                                      

Tels.: 11 -2684 0232 ou 2682 0607     e-mail: contato@plentysegcorretora.com.br
Qu

Condutor 2

Qual  a relação do(a) condutor(a) com o(a) proponente?          
                                                                                     
       Próprio          Cônjuge          Filho(a)           Funcionário(a)         Sócio(a)/ Ger./ Diretor(a)           Outro:

                                                                              Condutor 2

Nome do(a) segundo(a) condutor(a):                                                                                             Sexo:       M           F

CPF do(a) segundo(a) condutor(a):                                                          Data de nascimento:           /         /

Estado Civil do(a) segundo(a) condutor(a):                                     Nº de registro da CNH:

Profissão do(a) segundo(a) condutor(a):                                       Segundo (a) condutor(a) estuda?:          Nâo            Sim      

Qual  a relação do(a) segundo condutor(a) com o(a) proponente?          
                                                                                     
       Próprio          Cônjuge          Filho(a)           Funcionário(a)         Sócio(a)/ Ger./ Diretor(a)           Outro:

                                                                              Condutor 3

Nome do(a) terceiro(a) condutor(a):                                                                                             Sexo:       M           F

CPF do(a) terceiro(a) condutor(a):                                                          Data de nascimento:           /         /

Estado Civil do(a) terceiro(a) condutor(a):                                     Nº de registro da CNH:

Profissão do(a) terceiro(a) condutor(a):                                       Segundo (a) condutor(a) estuda?:          Nâo            Sim 

Qual  a relação do(a) terceiro condutor(a) com o(a) proponente?          
                                                                                     
       Próprio          Cônjuge          Filho(a)           Funcionário(a)         Sócio(a)/ Ger./ Diretor(a)           Outro:

Residem com o(a) principal condutor(a) pessoa(s) na faixa etária entre 18 e 25 anos?
 
          Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta redução do custo do seguro, bem como que
          não haverá cobertura do seguro caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro resida
          com o principal condutor e esteja na faixa etária entre 18 e 25 anos.

          Sim e não utlizam o veículo  estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta redução do custo do 
          seguro, bem como que  não haverá cobertura do seguro caso o condutor que estiver utilizando o veículo no 
          momento do sinistro resida com o principal condutor e esteja na faixa etária entre 18 e 25 anos.

          Sim e utilizam o veículo até 15% do tempo da semana. 

     



DADOS DE SEGURO ATUAL DO VEÍCULO

Possui seguro atualmente?             Não            Sim             Qual seguradora? 

Qual a classe de bônus atual:                          Ocorreu sinistro nos últimos 12 meses?           Não              Sim

Quando vence o seguro:           /            /              Caso o seguro esteva vencido, quando venceu?            /            /

O veículo atual é o mesmo da apólice anterior?             Não             Sim

Caso o seguro tenha sido cancelado informe a data de cancelamento e motivo:       /       /        

Tels.: 11 -2684 0232 ou 2682 0607     e-mail: contato@plentysegcorretora.com.br

CEP de pernoite do veículo:    

CEP do local onde trabalha caso utilize o veículo como ida e volta ao trabalho:

Qual a distância da residência até o local de trabalho:

O(a) principal condutor(a) teve algum veículo roubado nos últimos 24 meses?        Não              Sim

O(a) principal condutor(a) reside em:           Casa             Casa condomínio fechado            Apartamento           Outro

Na residência possui:       Portão Manual         Portão Automático/porteiro          Não fica em garagem na residência

No trabalho o veículo fica em:       Estacionamento pago        Estacionado dentro da empresa       Não fica em estac.

Utiliza o veículo para ir para escola/faculdade/pós:         Não             Sim

Na escola/faculdade/pós o veículo fica em :        Estacionamento pago             Não fica em estacionamento

Leia atentamente as observações a seguir:

Trabalhamos com diversas seguradoras e as informações aqui prestadas servem de base para a elabora-
ção do orçamento que será apresentado. Isto ajuda você em termos de obter melhor custo no seguro não
ficando com apenas uma opção de contratação.

Importante que as informações aqui prestadas representem a veracidade do uso e perfil de risco, pois
a aceitação, taxação e garantia do seguro são definidas a partir destas informações. Qualquer informação
diferente da realidade pode representar problemas na indenização em eventual sinistro, portanto verifique
se os dados aqui informados realmente estão corretos.

Mesmo na fase de orçamento, qualquer alteração nas informações aqui prestadas deve ser comunicada
de imediato à Plenty Seguros para correção e ajuste do orçamento.



Caso o principal condutor atualmente tenha problemas na habilitação precisamos ter conhecimento desta 
informação, pois há seguradoras que podem restrigir a aceitação ou indenização em razão de tal situação. 
O mesmo ocorre caso o  veículo a ser segurado tenha problemas em sua documentação.

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional que deseje esclarecer basta entrar em contato que teremos
o maior prazer em lhe ajudar.

Informe a seguir o nome de quem preencheu o questionário:

Tels.: 11 -2684 0232 ou 2682 0607     e-mail: contato@plentysegcorretora.com.br
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