
Este documento é parte integrante dos Termos e Condições Gerais da Americanas S.A. Mediante sua
aceitação no momento do cadastro, o Parceiro aceita as políticas e regras aqui descritas.

ANEXO - REMUNERAÇÃO

A Americanas repassará ao Parceiro o valor correspondente à venda do produto por ele

anunciado, conforme Proposta Comercial vigente disponível no Portal Parceiro, e mediante as

seguintes condições:

1. Remuneração:

Conforme a tabela de tarifas vigente, a Remuneração é composta de:

(i) percentual incidente sobre o valor do produto.

(ii) taxa fixa ou percentual sobre o valor do frete.

2. Datas de Repasse:

(i) Os repasses serão realizados exclusivamente nos dias 01 e 15 (ou próximo dia útil) de

cada mês (“Datas de Repasse”).

(ii) Pedidos entregues ao transportador (ETR) entre os dias 01 e 15 do mês corrente: o

repasse será liberado no dia 01 do mês subsequente, ou nas próximas Datas de Repasse

previstas, conforme as regras de liberação abaixo.

(iii) Pedidos entregues ao transportador (ETR) entre os dias 16 e 31 do mês corrente: o

repasse será liberado a partir do dia 15 (ou no próximo dia útil) do mês subsequente,

conforme a regra de liberação de repasse abaixo.

(iv) A comprovação de que os pedidos foram enviados à transportadora (ETR) será

realizada, obrigatoriamente, mediante o envio dos códigos de rastreio da entrega. O referido

envio se dará única e exclusivamente através do sistema administrativo da conta do

Parceiro.

3. Regras de Liberação:

(i) Para a aplicação das Datas de Repasse, conforme item 1 acima, o respectivo pedido

deve ter sua entrega confirmada (ENT) em até 02 (dois) dias úteis anteriores à próxima

data prevista de repasse.
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(ii) Pedidos enviados através do Americanas Entrega não estão sujeitos às regras de

comprovação do ENT para liberação do repasse, desde que o Parceiro tenha no mínimo

03 (três) meses de venda no Americanas Marketplace.

(iii) A confirmação do Status ENT, quando aplicável, se dará da seguinte forma:

TIPO DE

RASTREIO

INFORMAÇÃO

DE ENTREGA

E-MAIL DE

AVALIAÇÃO (*)

RESPOSTA DO

CLIENTE

STATUS

ENTREGA

(ENT)

PAGAMENTO

Correios Automática N/A N/A Confirmado Liberado

Outros

Entrega informada

pelo parceiro.

E-mail de

avaliação

enviado no

momento da

informação de

entrega.

Cliente confirma o

recebimento do

pedido.

Confirmado Liberado

Ausência de

resposta do cliente

em até 4 (quatro)

dias após disparo

do e-mail de

avaliação.

Confirmado Liberado

Cliente informa o

não recebimento

do pedido.

Pendente
(Abertura de

chamado no SAC)

Pendente

Entrega não

informada pelo

parceiro.

E-mail de

avaliação

enviado 02

(dois) dias após

a data prevista

de entrega.

Cliente confirma o

recebimento do

pedido.

Confirmado Liberado
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Ausência de

resposta do cliente

em até 10 (dez)

dias após disparo

do e-mail de

avaliação.

Confirmado Liberado

Cliente informa o

não recebimento

do pedido.

Pendente
(Abertura de

chamado no SAC)

Pendente

(*) E-mail enviado pela Americanas ao cliente para fins de confirmação de entrega do

pedido.

(iv) Na hipótese de não envio dos códigos de rastreio por parte do Parceiro, a

Americanas não terá nenhum tipo de responsabilidade por conta de ausência ou atrasos

de pagamento;

(v) Após resolução dos casos onde os pedidos estiverem com Status de Entrega (ENT)

Pendente, o pagamento será liberado e seguirá, assim como os demais, as Datas de

Repasse previstas no item 1 acima.

3. Fluxograma:
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