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Tabela abaixo:
a Tabela abai

Crescimento do Prêmio Pago no Trimestre em R$

Remuneração Extra *

(em relação ao trimestre anterior a apuração)

(% sem o Crescimento em R$ do Prêmio Pago)

De 0 a 500,00

-

De 500,01 a 1.000,00

10%

De 1.000,01 a 3.000,00

12%

De 3.000,01 a 5.000,00

15%

De 5.000,01 a 7.000,00

20%

De 7.000,01 a 10.000,00

30%

De 10.000,01 a 20.000,00

40%

Acima de 20.000,01

50%
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