
A.I.M Mutual Insurance Companies 

P.O. Box 4070, Burlington, MA 01803-0970 · (781) 221-1600/(800) 876-2765 

 

Relatório de Auto-Auditoria do Segurado  

Apólice N
o
 Período da Apólice De 

 
Período da Apólice Até 

 

Nome: Todos os campos delimitados em vermelho 

devem ser preenchidos 

Endereço: Favor anexar cópias dos devidos 

formulários IRS 941 ou formulários  

E-mail: trimestrais de MA mais próximos ao 

 Período da Apólice acima. 

 

Favor fornecer uma cópia detalhada das operações da sua empresa (por exemplo, trabalho realizado;  

produto fabricado; serviços oferecidos): 

 

 

Favor indicar o tipo de Empresa: 

 Individual    Parceria    Sociedade Anônima    Subcapítulo S    LLC    LLP    Truste   
 

Favor fornecer os nomes dos Diretores 

Executivos, Proprietário, Sócios ou 

Membros                          Título                                  Descrição de Cargo/Função               Folha de Pgto. Bruta 

_________________     ___________________     __________________________       _______________ 
_________________     ___________________     __________________________       _______________ 
_________________     ___________________     __________________________       _______________ 
_________________     ___________________     __________________________       _______________ 
Caso você precise de espaço adicional favor usar uma outra folha ou submeter o Resumo da Folha de Pagamento   
 

Favor fornecer os Nomes         Hora Extras Gorjetas 

de Todos os Empregados             Descrição de Cargo/Função         Folha de Pgto. Bruta     Bruto*  Brutas 

_______________________        _________________________    _________________    _________      _________ 
_______________________        _________________________    _________________    _________      _________ 
_______________________        _________________________    _________________    _________      _________ 
_______________________        _________________________    _________________    _________      _________ 
_______________________        _________________________    _________________    _________      _________ 
_______________________        _________________________    _________________    _________      _________ 
_______________________        _________________________    _________________    _________      _________ 
Folha de Pagamento Bruta significa o total dos ganhos antes das deduções referentes a FICA ou outras retenções sejam feitas. 

Isto pode incluir pagamentos realizados referentes a Remunerações, Salários, Comissões, Bônus, Hora Extra, Férias, Feriados ou 

Auxílio Doença, valores estabelecidos para Refeições, Alojamento, ou Mercadoria, Pagamento por Peça, Diferencial por Turno 

ou sob outros incentivos, Divisão de Lucros ou Plano de Impostos Diferidos. 

*Favor marcar o tipo de Hora Extra:   1.5 ou  2 

 

Continua na 2 página 

Todos os formulários preenchidos podem ser enviados para premiumaudit@aimmutual.com 

mailto:premiumaudit@aimmutual.com


Número da Apólice  

 

Página 2 

        Número   Empregados 

   Favor listar os locais   de Turnos  às 14:00 hs 

 

 1. ___________________________________________ ________________ _____________ 

 2. ___________________________________________ ________________ _____________ 

 3. ___________________________________________ ________________ _____________ 

 4. ___________________________________________ ________________ _____________ 

 

INFORMAÇÃO DE EMPREGADOS PAGOS EM DINHEIRO, CONTRATANTES INDEPENDENTES E SUBCONTRATADOS 

 

              Inclui               Inclui 

Nome do Subcontratado Funções Desempenhadas    Quantia paga       M. de Obra    Mater.      Empregados 

____________________ _____________________    _____________                

____________________ _____________________    _____________                

____________________ _____________________    _____________                

____________________ _____________________    _____________                

____________________ _____________________    _____________                

____________________ _____________________    _____________                

____________________ _____________________    _____________                

____________________ _____________________    _____________                

____________________ _____________________    _____________                

____________________ _____________________    _____________                

 

 

Obrigado por preencher este relatório. Favor completar a informação abaixo. Se você tiver dúvidas ou outras 

questões, favor ligar para o nosso escritório no telefone 1-800-876-2765, Ramal 8856, ou Ramal 8803. Este 

formulário pode ser enviado por fax: (781) 272-5847 

 

Favor completar esta relatório de auto-auditoria em vinte dias. A falha no preenchimento deste relatório irá 

resultar na emissão de um faturamento estimado de auditoria desfavorável, podendo também iniciar o 

cancelamento da sua apólice atual. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Nome da pessoa que preparou    Data   Telefone  

 

 

 

 

Todos os formulários preenchidos podem ser enviados para premiumaudit@aimmutual.com 

mailto:premiumaudit@aimmutual.com

