POLÍTICA DE COMISSIONAMENTO
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1. Introdução
A AIO Corretora de Seguros e Benefícios Ltda., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
24.173.640/0001-61, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Doutor Chucri Zaidan, 1550,
conj. 907, CEP 04711-130 (“AIO” ou “Companhia”) é uma
corretora de seguros, devidamente habilitada pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) sob
número 202017081, e o corretor responsável Luciano
Giovanelli Romano de Ávila, SUSEP 201002687, no
cumprimento de exigências legais, esclarece algumas
normas do setor e dispõe sobre sua política de
comissionamento.

2. Produtos e Serviços
A AIO oferta e fornece os seguintes produtos e serviços para seus clientes:
• Consultoria em benefícios: a AIO atua de forma integrada com o departamento de recursos
humanos para oferecer o melhor em benefícios para a empresa, com soluções voltadas para
Seguros de Vida, Planos de Saúde, Planos Odontológicos e Previdência Privada.
• Consultoria em Seguros Corporativos: a AIO atua na correta identificação dos riscos e entrega
de soluções inovadoras para diversos tipos de seguros, como por exemplo: Patrimonial, Frota de
Veículos, Responsabilidade Civil, D&O, Transportes, Garantia, Risco de Engenharia, Equipamentos,
Florestal.
• Seguros Massificados: seguros para pessoas físicas tais como Seguro de Vida, Seguro Auto,
Seguro Residencial, Seguro Viagem, Seguro Bike, Seguro Estagiário, Seguro de Responsabilidade
Civil Profissional.

3. Comissionamento
A AIO possui um custo operacional elevado uma vez que utiliza mão de obra qualificada na
prestação de serviços aos nossos clientes, fato que se traduz em um resultado líquido com
percentuais em média de 10% sobre a operação. Isto representa uma remuneração que
consideramos justa, porém comparativamente inferior a outras empresas de serviços que atuam
em outros setores.

O montante de comissionamento recebido das Seguradoras e/ou Operadoras é bruto e deve ser
suficiente para todos os custos previstos na atividade de corretagem, a saber: equipe técnica e
comercial qualificada, tributação fiscal e trabalhista, marketing em geral, elaboração de pesquisas
e cotações no mercado na busca de condições focadas no cliente, capacitação e treinamento de
equipe, desenvolvimento de sistemas, infraestrutura de TI, custos fixos e variáveis, administração
e acompanhamento de propostas e apólices e/ou endossos, atendimento e regulação de sinistros
e consultoria técnica ao segurado.
Para fazer frente aos serviços que prestamos garantindo o cumprimento de nosso trabalho, a AIO
opera dentro da média de mercado recebendo comissionamento das seguradoras e operadoras.
Cumpre ressaltar que os montantes de nossas comissões variam de acordo com cada
seguradora/operadora, tipo de seguro e produto contratado.
Em atendimento à resolução 382 da SUSEP emitida em 04 de Março de 2020, informamos que o
montante de remuneração de cada proposta e/ou apólice está disponibilizado e poderá ser
consultado, mesmo antes de fechamento, através do formulário SUSEP 382 que consta em nosso
site www.aiocorretora.com.br .
Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato conosco que iremos atendê-lo prontamente.

4. Contato
Caso tenha qualquer dúvida acerca da Política de Comissionamento da AIO Corretora fique à
vontade para entrar em contato conosco através de nossos canais de comunicação oficiais. Será
um prazer atendê-lo.

5. Legislação Aplicável
Resolução CNSP Nº 382 de 04 de março de 2020: dispõe sobre princípios a serem observados
nas práticas de conduta adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização,
entidades abertas de previdência complementar e intermediários, no que se refere ao
relacionamento com o cliente, e sobre o uso do cliente oculto na atividade de supervisão da SUSEP,
na forma definida por esta Resolução, e dá outras providências.

