
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO
LIFE BRASIL FRANCHISING CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Basta preencher os dados abaixo para autorizar a cobrança das suas propostas e garan�r a sua proteção!

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto/serviço de planejamento financeiro familiar através da metodologia da Life 

Brasil Franchising Corretora de Seguros., e estamos muito felizes em contribuir com o seu futuro, proporcionando mais 

segurança para o que mais importa: você, seus amores e suas conquistas.

Nome Completo:

Endereço do risco:

CPF: Data de nascimento:

N° Complemento: Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Telefone: E-mail:

Você está adquirindo um produto de Vida? Sim Não

R$ 69,90 mensal

Marque a opção desejada abaixo: 
Importante! As suas coberturas estarão descritas na proposta assinada que estará anexa a essa autorização.

R$ 89,90 mensal R$ 109,90 mensal

Você está adquirindo um produto Residencial? Sim Não

Básica Danos Elétricos RC Familiar Roubo Perda de aluguel

R$  50.000,00 R$ 1.500,00 R$  6.000,00 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00

R$  100.000,00 R$ 2.000,00 R$  10.000,00 R$ 4.000,00 R$ 10.000,00

R$  200.000,00 R$ 2.500,00 R$  14.000,00 R$ 6.000,00 R$ 14.000,00

___________________ + ___________________ + ___________________ = __________________
Total de desconto:

Se sim, marque a opção desejada abaixo:

Vida Taxas (4%)Residencial Total desconto
* valores serão acrescidos de taxas de desconto do convênio do cartão de crédito (4%).

Dados do pagamento: (se forem os mesmos do proponente, não será necessário o preenchimento do nome, CPF e data de 

nascimento novamente, caso haja um responsável financeiro todos os campos devem ser preenchidos).

Nome Completo:

Nome do cartão:

CPF: Data de nascimento:

N° Cartão: Validade:

Cód. Segurança: Vencimento da Fatura:

* Se preferir pode fornecer essa informação em nossa ligação de auditoria que será realizada para confirmação de seus planos.

Assinatura do Responsável: ______________________________________________________________________________

Autorizo também a Life Brasil Franchising Corretora de Seguros LTDA a fazer o debito do valor total descrito acima (e atualizações) 
mensalmente no cartão de credito informado, bem como me responsabilizo a informar a corretora quaisquer alterações nos dados de 
cobrança, visto que a inadimplência poderá acarretar no cancelamento imediato de meus planos, fato esse que está sob minha inteira 
responsabilidade. 

A par�r da assinatura dessa autorização declaro estar ciente das informações e condições gerais dos produtos contratados, bem como de suas 
coberturas e dos valores de prêmio a serem pagos mensalmente, valores esses que podem sofrer atualizações conforme regras das Cias 
Seguradoras.

Informações, declarações e autorizações

Data: _____/_____/_________

Assinatura do Proponente: ________________________________________________________

Em caso de dúvidas favor contatar no fone 51 – 3076 7979, em horário comercial, ou enviar e-mail para ouvidoria@lifebf.com.br.

Assist. 24h

Básico

Básico

Básico

Casa

R$ 181,30

R$ 319,93

R$ 487,38

Apartamento

R$ 90,20

Pagamento à vista

R$ 109,02

R$ 154,39

Casa

R$ 15,11

R$ 26,66

R$ 40,62

Apartamento

R$ 7,52

R$ 9,08

R$ 12,87

Parcelamento em 12x


