
Bradesco Seguros S.A.
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93  –  NIRE 35.300.329.091

Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se 
em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 29 de março de 
2019, às 17h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 
1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, a 
fi m de: 1) tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e 
votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social fi ndo 
em 31.12.2018; 2) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação 
do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 e distribuição 
de dividendos; 3) deliberar sobre a remuneração e a verba para 
custear Plano de Previdência dos Administradores, para o exercício 
de 2019; 4) ratifi car, perante à SUSEP - Superintendência de Seguros 
Privados, as designações de Diretor responsável: pela Área Técnica de 
Seguros; pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, 
que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e 
valores; pela implementação de controles internos das atividades da 
Sociedade; pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das 
normas e procedimentos de contabilidade; administrativo-fi nanceiro; 
pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos 
serviços por eles prestados; pelos controles internos específi cos para 
a prevenção contra fraudes; pelos registros de apólices e endossos 
emitidos e dos cosseguros aceitos; e Diretor de Relações com a 
SUSEP. Barueri, SP, 19 de março de 2019. a) Vinicius José de Almeida 
Albernaz - Diretor-Presidente.
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