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Introdução

Este manual foi criado com o objetivo de explicar as Regras de Pagamento de Comissão e instruir 
as consultas relacionadas à comissões no Portal do Corretor.

1. Pagamento de Comissão

1.1 Regras

1.1.1 O valor mínimo de pagamento é de R$150,00; 

1.1.2 As comissões são pagas semanalmente  às quintas feiras, referentes às comissões das 
parcelas reconhecidas pela Aruana na semana anterior (período de segunda a sexta); 

1.1.3 As comissões são processadas (preparadas para pagamento) às terças feiras;

1.1.4 As Notas Fiscais pendentes deverão ser enviadas até a segunda feira, pois o 
processamento é feito na terça feira.

1.2 Fluxo de Pagamento
Segue uma tabela de como o funciona o ciclo de pagamento de comissão na Aruana.
Ex:. A comissão foi processada no dia 12/05, paga no dia 14/05 e o pagamento é referente as 
comissões das parcelas reconhecidas de 04/05 até 08/05. 

2. Notas Fiscais

2.1 Para corretores estabelecidos no município do Rio de Janeiro não há necessidade de emissão de 
Notas Fiscais, de acordo com a legislação local;

2.5 Para os corretores estabelecidos fora do município do Rio de Janeiro, recomenda-se a inscrição 
no CEPOM, para que não ocorra uma tributação extra de ISS no valor de 5%.
Para se inscrever acesse o link: https://dief.rio.rj.gov.br/dief/asp/cepom/faq.asp ;

2.6 Para os corretores pessoas Físicas não há necessidade de emissão de Notas Fiscais, porém é 
necessário informar o PIS/CPF;

2.7 O valor da Nota Fiscal deverá ser o Valor Bruto do Serviço e não o Valor Líquido depositado;

2.8 As Notas Fiscais deverão ser enviadas para o e-mail: financeiro@aruanaseguradora.com.br.
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3.1 Saldo de Comissões a Pagar

As comissões são pagas às quinta-feiras, referentes às parcelas reconhecidas pela Aruana na 
semana anterior (período de segunda-feira a sexta-feira).

Para consulta do valor a receber, a Data Base deverá ser a sexta-feira correspondente ao fim do 
período de apuração (segunda-feira a sexta-feira) que desejo consultar.

Entrentanto, essa opção deve ser utilizada até o dia anterior ao processamento. Após a data de 
processamento (terça-feira) o saldo de conta corrente é zerado, se a corretora satisfazer as 
regras de pagamento de comissão.

Ex.: Para semana de apuração 04/05 a 08/05, a Data Base é 08/05, mas esta opção, somente, 
deverá ser utilizada se o dia da consulta estiver no período de 04/05 a 11/05, pois no dia 12/05 
haverá o processamento e o saldo de comissões será zerado.
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3. Consultas no Portal do Corretor

Acessar o Portal do Corretor utilizando Login e Senha e clicar em Consultas.
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3.2 Consulta Comissões Processadas

Essa opção de consulta deve ser utilizada a partir do dia do processamento (terça-feira) e 
possibilita saber o valor que será recebido e a data provável de pagamento. A Data Início 
deverá corresponder a terça-feira e Data Fim a sexta-feira.

Ex.: Hoje sendo 12/05/2020 (terça-feira), colocar na Data Início 12/05/2020 (terça-feira) e na 
Data Fim 15/05/2020 (sexta-feira), a data provável de pagamento será dia 14/05 (quinta-feira).
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3.4 Demonstrativo de Comissões Pagas
Esta opção informa o analítico (por apólice) para cada pagamento recebido pelo corretor.

3.4.1 Selecione o período desejado para consultar o demonstrativo.

3.4.2 Clique na área destacada para acessar o Demonstrativo.
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3.3 Comissões Pagas

Nesta página é possível consultar, no período selecionado, todas as comissões pagas.

Obs: Caso haja necessidade da emissão de Nota Fiscal, visualizar a partir desta consulta o Total 
do Valor Bruto recebido, no período selecionado.
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