
REGULAMENTO
PRA INVESTIMENTOS



1. Objetivo

Incentivar corretores de seguros à indicarem clientes para aplicação de recursos com a SulAmérica Investimentos.

2. Período 

Aplicações realizadas no período entre 01/04/2019 e 31/03/2020.

3. Informações gerais 

Todos os corretores ativos na SulAmérica.

2

PROGRAMA PRA INVESTIMENTOS - REGULAMENTO

4. Participantes 

• O corretor deve enviar as informações do cliente indicado a Filial de seu atendimento, que por sua vez irá encaminhar 
para a equipe da SulAmérica Investimentos: Razão Social  e EV do corretor, nome do cliente, telefone, e-mail, volume 
estimado e mais informações importantes para a negociação;

• O corretor deve firmar o Acordo de Cooperação, que será enviado pela equipe da SulAmérica por email, enviar os 
documentos necessários (a lista de documentos será fornecida juntamente com o contrato), bem como fazer o 
Treinamento Obrigatório (também será enviado em conjunto com o contrato um acesso a Plataforma de Treinamentos 
SulAmérica para realização do treinamento). Para os corretores com acordo de cooperação ativo, será necessário apenas 
firmar um aditivo com as novas condições;

• O cliente indicado, que fará aplicações via PF, deverá se cadastrar na Plataforma Digital da SulAmérica Investimentos: 
sulamerica.orama.com.br (atenção: o link não contém www) e, após a aprovação do cadastros, aplicar seus recursos em 
umas das opções disponíveis;

• O cliente indicado, que fará aplicações via PJ, deverá preencher a documentação enviada pela SulAmérica Investimentos, 
enviar dos documentos solicitados e, após aprovação, aplicar seus recursos em uma das opções de fundos disponíveis.

• Cadastros e aplicações de Corretores de Seguros, PJ ou PF, também serão considerados.

5. Apuração e pagamento

•No mês subsequente à aplicação, o Corretor de Seguros terá direito a receber R$1,00 a cada R$1.000,00 aplicados, com 
mínimo inicial de R$20.000,00;

•Após 12 meses da aplicação inicial, o Corretor de Seguros será remunerado novamente conforme regra abaixo:

•A cada R$1.000,00 de saldo extra por cliente, o Corretor de Seguros recebe R$ 1,00 Obs: ‘Saldo Extra’ é igual à ‘Saldo 
Líquido’ (aplicações, sem considerar a inicial – resgates);
 
•Ex. Caso o cliente aplique R$100.000 no mês de Maio de 2019, o Corretor de Seguros receberá no mês de Junho de 2019, 
R$100. Caso ele aplique mais R$200.000 no mês de Outubro de 2019 e resgate no mês de Dezembro de 2019 R$50.000, 
em Maio de 2020 (aniversário da primeira aplicação) ele receberá mais R$150.

6. Considerações Finais 

Corretores de Seguros não podem comercializar diretamente nenhum produto de investimento. Será necessário indicar seus 
clientes para a área comercial da SulAmérica Investimentos, que possui autorização e certificação obrigatória para sugerir e 
comercializar produtos desta natureza.
Casos omissos serão resolvidos pela Vice-Presidência Comercial e Vice-Presidência de Investimentos.


