


O acesso no Portal continua da mesma forma, o menu “Consultar” foi alterado para “Consultar / Faturar”.

Produtos > Demais Produtos PJ > Transportes > Prévias e Faturas > Consultar / Faturar



Através do DashBoard abaixo o corretor terá um acesso mais rápido às consultas / faturamento de acordo com os 

status:



É possível aumentar o período de visualização do dash em até 3 meses:



Na nova opção constará os casos cujas prévias foram liberadas e estão disponíveis para análise do corretor para 

faturamento ou recusa:



A consulta do Resumo e Relação de Embarques pelo status será realizada através do ícone abaixo, de acordo como 

respectivo documento (esta forma de consulta se estende aos demais status).



Prévias Pendentes – o download do Excel e PDF ficarão disponíveis para geração no momento da consulta (esta 

forma de consulta se estende aos demais status).



O corretor poderá  realizar a Aprovação ou a Recusa da Prévia através dos ícones abaixo:



O corretor escolherá  a data de vencimento da fatura e clicar em “Emitir Fatura”



Após a escolha do vencimento, a fatura será direcionada para os processos automáticos de emissão e serão 

formalizadas em alguns minutos.

As faturas emitidas poderão ser consultadas através do status “Faturas Emitidas” ou através do menu atual de 

Consulta de 2 ª via.



A emissão também poderá ser realizada através da forma de consulta anterior - individualmente:

Digitar o número da apólice / nome do segurado ou CNPJ, clicar em prévia e “Pesquisar’



Na pesquisa serão exibidas as informações da prévia da forma anterior, e através do botão “Aprovar Prévia” a fatura 

também será emitida (o fluxo de recusa de prévia permanece da forma anterior).



Caso algum dado esteja incorreto, o corretor poderá recusar a prévia através deste status (a recusa pela consulta 

individual permanece disponível também), inserindo o motivo de sua recusa.



Na nova opção, serão contemplados os casos aprovados que já constam na fila para formalização (os casos 

aprovados ficam neste status por alguns minutos, até a formalização da fatura)



Neste status, além da consulta ao Resumo e Relação de Embarques, está disponível também o Histórico da Prévia.



Ao clicar em Histórico será exibido o Histórico da Prévia (esta consulta estende-se também ao Status Prévias Recusadas) 

– a consulta ao histórico permanece na consulta individual.



Na nova opção, serão contemplados os casos recusados pelo corretor e que estão  em análise pelo emissor 

responsável.



Neste Status as ações disponíveis são : Consulta de Resumo, Relação de Embarques e Histórico



Na nova opção, serão contemplados os casos formalizados/ faturados  que poderão ser visualizados na  opção  

“Faturas Emitidas “.



Neste status é possível realizar o download do Endosso (Conta Mensal) e Boleto, após o processamento dos 

mesmos (aproximadamente 1 hora após a formalização). A consulta do Resumo e Relação de embarques 

permanecem da mesma forma das consultas anteriores.



A consulta e geração de 2ª via permanecem no menu“Consultas”  mesmo sendo possível consultar o Endosso e Boleto 

pelo status “Faturas Emitidas” :



A consulta e geração de 2ª via permanecem no menu“Consultas”  mesmo sendo possível consultar o Endosso e Boleto 

pelo status “Faturas Emitidas” :



A forma de consulta individual do resumo e relação de embarques das faturas emitidas continua da mesma forma.
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