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COMPROMISSO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

  

 As empresas JGS (Grupo): 

JGS Corretores de Seguros Ltda. CNPJ N. º 05.012.422/0001-09 

JGS Corretores de Seguros Ltda. Filial. CNPJ N. º 05.012.422/0004-43 

Jotauto Corretores de Seguros Ltda.  CNPJ N. º 25.451.194/0001-72 

JGS Garantia Corretores de Seguros Ltda. CNPJ N. º 26.162.169/0001-31   

Gomes Vidigal Corretores de Seguros Ltda. CNPJ N. º 04.631.613/0001-88 

  

Para fins deste Termo de Compromisso e Política de Privacidade de Dados de Segurados 

(clientes), doravante as empresas JGS acima elencadas passam a ser denominadas de 

JGS somente. 

Habilitação:   

As empresas JGS estão regularmente registradas e habilitadas a promover e angariar 

contratos de seguros, de todos os ramos, admitidos no Brasil, conforme legislação em 

vigor. A JGS Corretores de Seguros Ltda., principal empresa do Grupo, foi fundada em 

1984, e, portanto, já opera por 37 anos, como corretora de seguros. 

Legislação Pertinente: 

Lei Nº 4.594, de 29/12/1964, que regulamenta a atividade do corretor de seguros. 

Lei Nº 9613, de 03/03/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro). Esta Lei obriga o Corretor de 

Seguros (Artigo 9º, Parágrafo Primeiro, Inciso II e Artigo 10, Incisos I e II) a manter o 

cadastro atualizado de todos seus clientes e das transações com eles desenvolvidas pelo 

prazo mínimo de 05 anos. 

Coleta, Tratamento, Guarda e Proteção de Dados: 

A atividade do Corretor de Seguros tem como insumos as informações por ele captadas, 

e/ou fornecidos pelos clientes interessados, com a finalidade de elaborar estudos, 

propostas, cotações de seguros e intermediação, que é a contratação do seguro junto às 

seguradoras habilitadas a operar no país, atendimento e processamento de sinistros de 

todos os ramos, inclusive saúde e vida, que tratam de dados sensíveis de seus segurados, 

enfim, existe uma relação muito próxima da JGS com seus clientes com 
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troca mútua de informações relevantes, sempre com a finalidade de desenvolver sua 

atividade de intermediário profissional de seguros. 

Sem informações do segurado (cliente), de seu estado de saúde quando for o caso, dos 

seus interesses seguráveis, a atividade do corretor não é possível. 

Há uma interação intensa e necessária da JGS com seus clientes no sentido de que 

qualquer alteração nos dados destes, e algumas vezes dos seus familiares ou 

beneficiários de contratos de seguros, dos seus bens, residência e domicílios são 

imediatamente comunicados a JGS para os devidos ajustes no seu programa de seguros.   

Coleta de Informações: 

Seja presencial, via telefone ou digital (site, link, e-mail, WhatsApp, etc.), a JGS coleta 

informações que lhe são passadas voluntariamente pelos interessados em ter a JGS 

como seu intermediário profissional de seguro, e estas informações variam de acordo com 

o ramo e tipo de seguro. As informações mais relevantes, que não esgotam a relação, 

são elencadas a seguir: 

 Nome completo, E-mail, CPF, Data de Nascimento, Telefone Celular e outros; 

 RNE (Registro Nacional de Estrangeiro); 

 Data de Expedição, UF; • Gênero, Estado Civil; 

 CEP, endereço, número, complemento, Estado, Cidade, Bairro, Nacionalidade; 

 Estado de nascimento e cidade de nascimento; 

 Detalhes e discriminação dos bens objeto do interesse por seguro, com total 

identificação, em especial tratando de veículos automotores, inclusive local de pernoite 

e se o bem é financiado; 

 Estado de Saúde, deficiências, comorbidades, estes para efeito de seguros de pessoas; 

 Dependentes para efeito de seguros de vida, saúde e previdência complementar; 

 Informações sobre dependentes beneficiários de indenizações; 

Em resumo, cada tipo de seguro demanda um sem número de informações e dados, que 

são necessariamente coletados para os fins da atividade da JGS. 

Além de informações para fins de seguro, a JGS também coleta informações de 

candidatos a vagas de trabalho, como: 

 Nome completo, RG, CPF; 
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 Gênero, Data de Nascimento, Estado Civil; 

 Cidade, Estado, País, CEP, Endereço; 

 Telefone, e-mail; 

 LinkedIn, Facebook, Instagram; 

 Última remuneração; 

 Informar se possui filho (a); 

 Certificações; 

 Descrever como ficou sabendo da vaga; 

 Informações sobre a Graduação: Data de término/previsão, instituição, tipo de curso; 

 Informações sobre a Instituição da Graduação: nome, Cidade, Estado, data de 

conclusão; 

 Informar se é pessoa com deficiência (PCD); 

 Informações sobre contratos de trabalho anteriores: nome da empresa, data de início, 

término e cargo ocupado; 

 Escolaridade. 

 Podemos solicitar informação pessoal adicional se assim considerarmos necessário 

para o recrutamento. 

Tratamento e Utilização dos Dados Coletados: 

Com quem compartilhamos as informações coletadas: 

Exclusivamente com as seguradoras parceiras, com quem cotamos e contratamos os 

seguros resultados dos dados coletados, por sistema da tecnologia da informação (TI), 

com as empresas reguladoras de sinistro, oficinas mecânicas encarregadas de reparos, 

e/ou outros prestadores de serviços próprios e das seguradoras.   

Em hipótese alguma compartilhamos seus dados com pessoas ou entidades alheias ao 

bom aproveitamento dos seguros e estudos por nós intermediados ou elaborados. 

Os dados coletados têm a finalidade única de prestar os serviços inerentes a atividade da 

JGS, que são: 

  Elaboração de estudos e propostas de seguros; 

  Contratação de seguro quando autorizado pelo cliente; 
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  Assessoria completa em todas as fases do seguro, que inclui o encaminhamento de 

documentos e informações, alertas de vencimento de apólices e datas de pagamentos 

de prêmio, inclusive aqueles pendentes de pagamento. 

 Atendimento de sinistros, tanto presencial como por meios eletrônicos de comunicação; 

  Comunicação de sinistros às seguradoras, que inclui vários dados e informações, 

inclusive descrição do evento/acidente, com vítimas ou sem vítimas; 

 Acompanhamento de sinistros, que inclui estar em permanente contato com 

seguradoras, prestadores de serviços e outros interessados no sinistro, já identificados 

no processo; 

 Registros de todas as fases acima no Banco de Dados da JGS para fins de estatística, 

atendimento de demandas judiciais, de acordo com prazos prescricionais do Código 

Civil, e em cumprimento de dispositivos legais, que obrigam a manter os registros por 

até 05 anos; 

Em resumo, as informações são coletadas e tratadas com a única finalidade de viabilizar 

a sua atividade de corretor de seguros, conforme a Lei Nº 4.594, de 29/12/1964. 

Proteção e Guarda das Informações e Dados dos Clientes e Interessados em 

Cotações: 

 • A JGS mantém um rígido controle e guarda de todas as informações que são coletadas 

e armazenadas no Banco de Dados da empresa. Há uma preocupação constante com a 

guarda desses dados, e toda uma sistemática de proteção é desenvolvida e aperfeiçoada 

a cada dia para que a segurança seja uma constante.   

 

Convidamos os Senhores a ler e tomar conhecimento da nossa Política e Compromisso 

com seus dados. 

 

Alerta! 

Mesmo com todo cuidado e investimento permanente em Segurança, o mundo 

digital apresenta desafios, que ainda não foram sanados, que são as possibilidades 

de quebra de sistemas protecionais. Por essa razão, nosso compromisso é não 

economizar esforços e treinamento interno, recursos para que a segurança de seus 
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dados seja total. Contudo, não há garantia de que um dia todo esse esforço possa 

ser invalidado por Hackers, superiores, que possam descodificar as proteções e 

apoderarem de informações.   
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